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„Często biorę na warsztat pomysły, które wyimprowizowałem, ćwicząc czy grając
koncert, i rozwijam je na różne sposoby” – mówi Grzegorz Tarwid, przyznając się
do metody zapożyczonej od amerykańskiej pianistki Kris Davis, z którą miał lekcje.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tak powstałe tematy mogą następnie stać się pretekstem do improwizacji, mamy tu niemal przepis na muzyczne perpetuum mobile.
Czyżby sztuka wyprzedzała naukę i łamała prawa natury?
Grzegorz Tarwid jest kolejnym muzykiem (i przy okazji kolejnym pianistą), który
pojawia się w nowym roku na okładce JazzPRESSu, reprezentując młode pokolenie polskiego jazzu. Przed nim w tej juwenilnej serii znaleźli się Piotr Pianohooligan
Orzechowski, Nikola Kołodziejczyk, Piotr Chęcki i Kamil Piotrowicz. Kariera każdego z nich z roku na rok nabiera rozpędu, a w ich dorobku przybywa dzieł, których nie
powstydziliby się dużo starsi koledzy jazzmani. Wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Tarwid również podąży tą drogą.
A jak przyszłość polskiego jazzu i muzyki improwizowanej staje się teraźniejszością
– za sprawą swojej godnej podziwu świeżej twórczości bądź dzięki zdobywaniu coraz większego grona fanów gotowych do udzielania wsparcia w internetowym głosowaniu – sprawdzić można, zapoznając się z wynikami naszych podsumowań roku
2018. Zapraszamy i gratulujemy zwycięzcom.
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Jerzy Szczerbakow, Janusz Falkowski, Krzysztof Komorek, Adam Domagała,
Jakub Krukowski, Piotr Wickowski.
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Wydarzenia

Po r t r e t y

i m p r o w i z o w a n e

rys. Jarosław Czaja
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Zwyciężyli i zadebiutują

A

ndrzej Kowalski Quartet
i Kamila Drabek Tercet
– to laureaci konkursu Jazzowy debiut fonograficzny 2019.
Zwycięzców ósmej edycji programu realizowanego przez
Instytut Muzyki i Tańca wybrano 10 stycznia.
Andrzej Kowalski Quartet
uzyskał dofinansowanie na

wydanie debiutanckiej płyty w EBS Group Records, a Kamila Drabek Tercet w Solitonie. Zwycięzcy wybrani zostali spośród dwunastu zgłoszeń
przez komisję w składzie: Dorota Miśkiewicz, Piotr Rodowicz i Krzysztof Herdzin.
IMiT dofinansowuje honoraria dla wykonawców i kom-

pozytorów nowych utworów,
które zgodnie z regulaminem
programu powinny znaleźć
się na debiutanckich płytach.
Podobnie jak przy poprzednich edycjach laureaci będą
mogli wystąpić na Warsaw
Summer Jazz Days, jeśli tylko
ich płyty ukażą się przed tym
festiwalem. 

Jazzografie Lecha Basela

J

eszcze do końca lutego oglądać będzie można wystawę zdjęć muzyków autorstwa
jazzpressowego fotografika Lecha Basela. Ekspozycja zatytułowana Jazzografie dostępna
jest we wrocławskim Centrum
Kultury Agora.
Lech Basel jest zdobywca prestiżowego wyróżnienia Jazz

Journalist Association w Nowym Jorku. Jego zdjęcie zostało nominowane do nagrody Jazzowej Fotografii Roku w
dwudziestym konkursie JJA
Awards 2016, jako jedno z sześciu spośród kilkuset przysłanych z całego świata.
„W fotografii odnalazłem tak
naprawdę to, czego mi bar-

dzo brakowało: cząstkę twórczych emocji towarzyszących
artystom przy tworzeniu muzyki. Należę do tej grupy fotografów, która zostaje nieomal
zawsze do końca koncertu. Od
zawsze bowiem, najpierw była
muzyka, a dopiero potem fotografia” – mówi o swojej pasji
Lech Basel. 
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Nancy Wilson (1937-2018)
Inspirowała kolejne pokolenia wokalistów
Piotr Pepliński
piotr.p.peplinski@wp.pl

13 grudnia 2018 roku zamilkł jeden z
najpiękniejszych jazzowych oraz soulowych głosów w historii. Odeszła
cudowna istota, Artystka przez duże
A, ikona wokalistyki i stylu. Nancy Wilson miała naturalny talent,
grację, elegancję, to, co Amerykanie
określają mianem „sophisticated”.
Śpiewała lekko, zwiewnie, posiadała
kojącą barwę głosu, rozpoznawalne
vibrato. Jej album z Cannonballem
Adderleyem z 1962 roku, to kamień
milowy wokalnego jazzu.
W ciągu pięciu dekad kariery wydała ponad 70 albumów. Śpiewała
nie tylko jazz. Nieobcy był jej pop,
blues, piosenki z Broadwayu, ballady R&B, amerykańskie standardy. Zdobyła trzy statuetki Grammy.

Pierwszą w 1965 roku za płytę How
Glad I Am w kategorii Best R&B Performance. Kolejne złocone gramofony przyznano jej za albumy:
R.S.V.P. (Rare Songs, Very Personal)
oraz Turned To Blue w kategorii
Best Jazz Vocal Album w 2005 oraz
w 2007 roku.
Była uduchowionym człowiekiem,
aktywistką na rzecz praw człowieka oraz równouprawnienia czarnej
społeczności Ameryki. Brała udział
w słynnym marszu z Selmy do
Montgomery w 1965 roku. W Polsce gościła na Festiwalu w Sopocie
w 1971 roku.
Inspirowała kolejne pokolenia wokalistów. Dała światu wiele radości. Goodbye, Ms. Wilson. 
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Platforma podcastowa
RadioJAZZ.FM

www.archiwum.radiojazz.fm

Ty decydujesz kiedy, jakiej
audycji słuchasz.
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KAROLINA PERNAL QUINTET
– CLARIDAD

fot. materiały prasowe

K

arolina Pernal – saksofonistka, flecistka, kompozytorka. Jedna z niewielu instrumentalistek jazzowych wyróżniających się na polskiej scenie muzycznej.
Jest absolwentką kierunku Jazz i Muzyka Estradowa
na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Występowała między innymi z Diane Reeves, Maciejem Sikałą,
Henrykiem Miśkiewiczem, Wojciechem Myrczkiem
oraz Piotrem Baronem. Regularnie koncertuje z Big
Bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bartosz
Pernal Orchestra, Silesian Jazz Orchestra, SaxArte
Quartet, a także współpracuje z Wrocławskim Teatrem Komedia oraz z Teatrem Muzycznym Capitol
we Wrocławiu.
W listopadzie ubiegłego roku ukazała się jej debiutancka płyta Claridad, która jest owocem jej autorskiego projektu – kwintetu. Poza liderką zespół tworzą włoski saksofonista i klarnecista basowy Achille
Succi, Kuba Płużek (fortepian), Jakub Olejnik (kontrabas) oraz Wojciech Buliński (perkusja). Frontem
zespołu są saksofony, które, według zamysłu liderki,
przenikają się wzajemnie w niemal wszystkich utworach. Claridad zawiera kompozycje Karoliny Pernal
oraz utwór Sama Riversa Beatrice.

artykuł promocyjny

Nie ma nic
piękniejszego
niż wypełnianie
niszy

JazzPRESS, styczeń 2019
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Aya Al Azab: W 2018 roku ukazała się twoja debiutancka płyta Claridad, którą nagrałaś wraz ze swoim kwintetem. Czy to
był przełomowy krok i co sprawiło, że się
na niego zdecydowałaś?
Karolina Pernal: Wydaje mi się, że każdy
muzyk na pewnym etapie swojej kariery zaczyna dostrzegać potrzebę wyrażenia siebie
poprzez zrealizowanie autorskiego projektu. Ja miałam to szczęście, że moje nieśmiałe odczucia były podsycane pojawiającymi
się co jakiś czas głosami ze środowiska muzycznego oraz publiczności. Perspektywa
nagrania płyty w roli liderki była dla mnie
fascynująca, choć miałam świadomość, że
wielu muzyków na samym snuciu planów
poprzestaje. Dojrzałam do tej myśli po zagraniu wielu koncertów w charakterze sidemanki w big-bandach, orkiestrach i mniejszych zespołach jazzowych. Cieszę się, że
udało się zrealizować ten projekt, ponieważ
zdobyłam w ten sposób bezcenne doświadczenie. Dodatkowo motywującym faktem
było to, że moi dwaj synowie na tyle już podrośli, że mogłam wyrwać się z domu na parę
dni i spędzić ten czas w studiu.

saksofonowy stanowiący dla mnie prawdziwy azyl bezpieczeństwa w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Wspominam
z tamtego okresu edukacji mocną klasę saksofonu prowadzoną przez świetnego pedagoga Jarka Wachowiaka. Wypuścił naprawdę
zacne grono saksofonistów (Kuba Skowroński, Marek Konarski, Kuba Marciniak, Dawid
Tokłowicz) i na ich tle nietrudno było o kompleksy. Poprzeczka była zawieszona wysoko,
ale nasz kwartet dawał nam szansę rozwijania umiejętności w luźniejszej atmosferze.

Muzyka to jedno z moich powołań
Współpracowałaś z Dianne Reeves i współtworzyłaś damski kwartet saksofonowy.
Czy kobiece grono dawało ci inną przestrzeń do wypowiedzi muzycznej?

Dlaczego na swoim najnowszym albumie otoczyłaś się jednak samymi mężczyznami? Płeć ma jakiekolwiek znaczenie
w muzyce?

Na początku edukacji muzycznej (liceum Po-

Abstrahując od tego kwartetu, gdy myślę

znańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia) grałam w zespole złożonym z samych dziewczyn. Był to kwartet

o muzyce w szerszym spektrum, to dochodzę do wniosku, że płeć nie ma znaczenia.
Do kwintetu wybrałam takich muzyków,
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którzy mnie inspirują. Nie przepadam za
kategoryzowaniem, w związku z czym nie
chciałabym gloryfikować na przykład kobiecej wrażliwości, jako elementu w znaczący sposób wpływającego na moją muzykę.
Zdarza się niekiedy słyszeć opinie, że kobiety grają z mniejszą energią lub operują
mniejszym brzmieniem lub są zbyt emocjonalne. Jeśli spojrzymy jednak na szerszy kontekst, to po jednej stronie mamy li-

dzięki Maciejowi Sikale zdecydowałam się
pójść na akademię muzyczną. Poznaliśmy
się na warsztatach jazzowych w Pułtusku
w 2006 roku. Miałam wtedy dość poważne rozterki życiowe i nie wiedziałam, jakie
studia podjąć. Nie wierzyłam w to, że kiedykolwiek dostanę się na akademię muzyczną. On jednak był głęboko przekonany,
że powinnam spróbować. Za co jestem mu
bardzo wdzięczna. Od tamtej pory ćwiczyłam każdego dnia. Nawet w wakacje!

Chciałabym zrobić coś, co wyjdzie poza muzyczne
ramy i będzie po prostu niosło dobro

To twój debiut fonograficzny, jednak na
scenie jazzowej nie pojawiasz się przy
tej okazji po raz pierwszy. Grałaś z wieloma znanymi postaciami, chociażby z mistrzem saksofonu Maciejem Sikałą. Czym
dla ciebie były te doświadczenia? Czy
wpłynęły na dojrzałość twojej muzyki?
Będąc sidemanką big-bandów, miałam
okazję grać z Henrykiem Miśkiewiczem,
wspomnianym Maciejem Sikałą i Piotrem
Baronem. Były to dla mnie inspirujące doświadczenia i wiązały się z dużymi pozytywnymi emocjami. Pochodzę z rodziny,
w której nie było żadnej muzycznej tradycji,
więc swoją pasję do muzyki rozbudzałam
poprzez słuchanie nagrań. Moją pierwszą
płytą była More Love Henryka Miśkiewicza i nie marzyłam nawet, że kiedyś wystąpię obok niego na jednej scenie. Natomiast

Brzmienie mojej muzyki jest efektem inspiracji twórczością wielu innych saksofonistów, takich jak Bob Berg, Ernie Watts,
Branford Marsalis, Jan Garbarek, Chris
Potter, Sonny Rollins, Joe Henderson.
Fascynujesz się krajami romańskimi,
skończyłaś italianistykę i hispanistykę.
Czy z tego powodu w składzie Karolina
Pernal Quintet znalazł się włoski saksofonista i klarnecista Achille Succi? Czy można doszukać się południowego pierwiastka również w kompozycjach zawartych na
płycie?
Zaprosiłam Achille do zespołu nie tyle ze
względu na jego włoskie pochodzenie, co
na jego muzykalność. Tak, moim zamysłem było, aby to Achille wniósł południowy pierwiastek. My natomiast wnieśliśmy
słowiański. Przyznam szczerze, że moje zainteresowania kulturowe bardziej odnoszą się do kuchni, architektury, filmu i języków samych w sobie. Myślę, że w mojej

artykuł promocyjny

ryzm Jana Garbarka czy Erniego Wattsa,
a po drugiej wirtuozerię saksofonistek takich jak Roxy Coss czy Tia Fuller.
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muzyce można się doszukać raczej wpływów muzyki amerykańskiej, ponieważ takim jazzem przesiąkłam.
W twoim zamierzeniu tytuł albumu Claridad odnosi się do uczucia olśnienia, w wyniku którego nie ma wątpliwości co do
własnego powołania. Chodzi o twoje powołanie muzyczne, a może jest to bardziej
duchowa opowieść?

fot. materiały prasowe

Śmiało mogę powiedzieć, że muzyka to jedno z moich powołań. Drugim jest moja rodzina i naprawdę wiele radości odnajduję w macierzyństwie. Chciałabym pokazać
moim dzieciom, że warto mieć marzenia
i spełniać je. Mam nadzieję, że realizując
swoje autorskie projekty, uda mi się dotrzeć do wielu odbiorców. Gdy tak się stanie, chciałabym zrobić coś, co wyjdzie poza
muzyczne ramy i będzie po prostu niosło
dobro. Muzyka nieodzownie łączy się z duchowością. Przynajmniej dla mnie.
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Nie mogę nie zapytać. Jak to jest być
w mniejszości? Mało kobiet-instrumentalistek odniosło sukces na polskiej scenie
jazzowej, tym bardziej saksofonistek. Czy
ta nisza niesie za sobą więcej trudności czy
korzyści?
Nie ma nic piękniejszego niż wypełnianie
niszy. Zaczęłam grać na saksofonie mając 12
lat, ponieważ pokochałam ten instrument,
pokochałam również jazz. Moje serce rwało się do grania. Wówczas nie zdawałam
sobie sprawy, że tak mało jest kobiet grających zawodowo. Zwłaszcza muzykę rozrywkową. Owszem, wiele z nich uczy się
grać na etapie szkół muzycznych, ale później niestety rezygnują. Być może brakuje
im wiary w siebie. Na szczęście moi mentorzy i moi przyjaciele nie pozwolili mi zrezygnować i za to jestem im dzisiaj wdzięczna. A bycie jedyną kobietą wśród wielu
mężczyzn niesie za sobą takie korzyści, że
na przykład noszą mi instrument. 

18 |

Pod naszym patronatem

Nahorny Trio – Ballad Book.
Okruchy dzieciństwa

Nikola Kołodziejczyk & Tomasz Dąbrowski / Samuel Blaser / AUKSO – Suite For
Trumpet, Trombone And String Orchestra

Włodzimierz Nahorny swoim najnowszym
albumem Ballad Book. Okruchy dzieciństwa
zabiera słuchaczy w sentymentalną podróż,
powracając w muzycznych wspomnieniach
do rodzinnego Kwidzynia.
Płyta zawiera jedenaście kompozycji autorstwa Włodzimierza Nahornego. Wypełniona
jest wyłącznie balladami, które tworzą jedną
stylistyczną całość. „Jest twórczą odpowiedzią na współcześnie otaczający nas krzyk,
zgiełk i pośpiech. To muzyka pełna oddechu,
spokoju, zadumy i refleksji” – tak opisuje swój
album autor Jej portretu. W osobistą i intymną podróż do przeszłości lider zaprosił wieloletnich towarzyszy ze swojego tria, czyli Mariusza Bogdanowicza na kontrabasie i Piotra
Biskupskiego na perkusji.
Płyta Nahorny Trio ukazała się 7 grudnia
ubiegłego roku nakładem wydawnictwa
Confiteor. Premierę koncertową zaplanowano na 18 stycznia w Służewskim Domu Kultury w Warszawie.

Suite For Trumpet, Trombone And String Orchestra – to trzeci autorski album podwójnego laureata Fryderyka, kompozytora i pianisty
Nikoli Kołodziejczyka. Muzyka klasyczna i filmowa spotyka się tu z improwizowaną. A do
spotkania dochodzi pod batutą jej autora.
Album składa się z szesnastu kompozycji Kołodziejczyka, w tym z suity Wolność, zagranej
w 2017 roku podczas Letniej Akademii Jazzu
w Łodzi. „Dla mnie tytułowa wolność w tym
utworze jest procesem i dialogiem między
kompozytorem, który narzuca reguły, a wykonawcą, który musi oddać tej kompozycji
coś z siebie” – tłumaczy dyrygent.
Autor Baroku progresywnego zaprosił do
współpracy Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy
AUKSO, a także solistów – jednego z najbardziej wyróżniających się trębaczy młodego pokolenia Tomasza Dąbrowskiego i szwajcarskiego improwizatora puzonistę Samuela Blasera.
Płytę wydała Nowa Brama Pro Musica 30 listopada 2018 roku.
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JazzPRESS dostępny jest na takich
urządzeniach jak iPhone i iPad w bardzo przyjaznej formie!
Mamy nadzieję, że ułatwi Wam to
lekturę naszego miesięcznika!
By przetestować jak czyta się nasz magazyn
na Waszych urządzeniach, kliknijcie tutaj »
Piszemy dla Was i dzięki Wam
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Polish Jazz, vol. 80, Polskie Nagrania / Warner Music Polska, 2018

Jan Ptaszyn Wróblewski – Komeda.
Moja słodka europejska ojczyzna
Joachim-Ernst Berendt napisał kiedyś, że Krzysztof Komeda
określił muzykę skomponowaną do albumu Moja słodka europejska ojczyzna jako swoje „najpiękniejsze i najważniejsze muzycznie dzieło”. Być może była to tylko kurtuazja, wszak Berendt
był jego producentem, ale teraz, kiedy słuchamy tej muzyki
w wykonaniu zespołu pod wodzą Jana Ptaszyna Wróblewskiego, dociera do nas, że Komeda miał rację.
Oryginalna płyta, nagrana w Kolonii w 1967 roku, była właściwie w naszym kraju nieznana, bo wydano ją tylko na zachodzie Europy. Zawierała muzykę towarzyszącą recytacji wierszy,
między innymi Miłosza, Szymborskiej, Baczyńskiego, Herberta i Ważyka. Jak później wspominał Karl Dedecius – autor przekładów naszej poezji na niemiecki – wszyscy byli zachwyceni
tym, że u Komedy każda melodia, każdy takt zgadzał się z ryt-

Zespół Ptaszyna sporo pokombinował,
aby ta muzyka zabrzmiała inaczej
niż w oryginale, bardziej nowocześnie
i osobiście. Efekt jest zajmujący, ale
i tak w każdym calu jest tutaj obecny
ten specyficzny komedowski duch
i nastrój, którego nie sposób pomylić
z niczym innym

mem słów. Mogłoby się wydawać,
że to tylko ilustracja muzyczna,
ale kilka tematów mogło funkcjonować osobno i Komeda zarejestrował je później w dłuższych
wersjach, w identycznej obsadzie
muzyków (Stańko, Namysłowski,
Dyląg, Carlsson) w Polskim Radiu.
Nagrywając teraz Moją słodką europejska ojczyznę, Ptaszyn, jak sam
przyznał, rozmyślnie nie sięgnął
po wersje radiowe, by „nie zrobić
marnych powtórzeń”.
Może i dobrze, że tak się stało, ale
polecam tym, którzy album Ptaszyna zakupią, aby sięgnęli jednak po kompakty z muzyką Komedy wydane niedawno przez Polskie
Radio, a konkretnie po woluminy
6 i 7. Znajdą tam na przykład inaczej zagraną przez kompozytora
na fortepianie końcówkę melodii
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Jarosław Czaja

jarczaja@poczta.onet.pl

– z ozdobnikiem w stylu muzyki quasi-barokowej
– w temacie Po Katastrofie, albo cudowny, iberyjski
klimat w Don Kichocie. Także awangardową w stylu
Czarownicę, która w wersji z Kolonii jest zaledwie
krótkim, dwutaktowym motywem.
O najbardziej znanej Litanii nie wspomnę. Te arcydzieła, razem z Nighttime, Daytime Requiem – pochodzące z ostatniej fazy europejskiego, a zarazem
jazzowego okresu w życiu Komedy, to absolutny szczyt w jego twórczości. Szkoda, że pozostający wciąż (z wyjątkiem Litanii) w głębokim cieniu –
wspaniałego przecież – Astigmatic.
Aż dziw, że to wcale nie Jan Ptaszyn Wróblewski
wpadł na pomysł, aby sięgnąć po Moją słodką europejską ojczyznę, tylko Krzysztof Balkiewicz – wielki entuzjasta twórczości Komedy. To on namówił
do ponownej realizacji tego projektu nie tylko samego Ptaszyna, który nawet nie miał tej płyty Komedy w swoich zbiorach, ale także Andrzeja Seweryna.
W 2013 roku w Łodzi, podczas szóstej edycji festiwalu Letnia Akademia Jazzu, miał miejsce kon-
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cert, w którym do recytacji wierszy przez tego aktora przygrywał
sekstet Ptaszyna Wróblewskiego
w składzie: trębacz Robert Majewski, saksofonista altowy Henryk
Miśkiewicz, pianista Wojciech
Niedziela, basista Sławomir Kurkiewicz i perkusista Marcin Jahr
oraz oczywiście lider na saksofonie tenorowym. Dzień później,
w tym samym Klubie Wytwórnia,
ale już bez publiczności i recytacji, muzycy zagrali ten program
jeszcze raz na taśmę, która została wydana dopiero teraz i znalazła się na dysku pierwszym.
Na dysku drugim mamy rejestrację z koncertu w Tomaszowie Mazowieckim w 2016 roku. Zamiast
Roberta Majewskiego zagrał wtedy saksofonista sopranowy Łukasz Poprawski. Samo w sobie jest
to intrygujące, ponieważ rzadko można teraz usłyszeć obsadę
trzech saksofonów w sekcji dętej.
Mamy więc oto realizację płytową ze wszech miar wyjątkową. To
nie tylko całkiem nowe odczytanie genialnej muzyki Komedy, ale
także dwa nieco inne na nią spojrzenia. Sam Ptaszyn miał problem z wyborem wersji do wydania na płycie. I dobrze się stało,
że wydano obie. Przyznam jednak, że ja, gdybym musiał wybierać, wybrałbym wersję koncertową z dysku drugiego, ponieważ
jest bardziej swobodna i potoczysta. Ciekawsza, również ze wzglę-

du na brzmienie, no i dłuższa o 15
minut.
Tak więc Moja słodka europejska ojczyzna w wersji instrumentalnej
to jedna całość, podzielona na trzynaście fragmentów. O tym, że niektóre z nich można uznać za odrębne, w pełni jazzowe utwory, już
wspomniałem. Resztę stanowią
krótkie, nieledwie „filmowe” motywy. Wszystkie są, jak mówi sam
Ptaszyn – „wolne i nastrojowe”. Ale
też w najlepszym tego słowa znaczeniu – „przebojowe”. Komeda
miał niezwykły dar komponowania nośnych melodii, które na długo zapadają w pamięć. Jakież tutaj
znajdziemy perełki! Ot, choćby Komeda w Cyrku Ważyka i Walc na
koniec świata.
Zespół Ptaszyna sporo pokombinował, aby ta muzyka zabrzmiała
inaczej niż w oryginale, bardziej
nowocześnie i osobiście. Efekt jest
zajmujący, ale i tak w każdym calu
jest tutaj obecny ten specyficzny
komedowski duch i nastrój, którego nie sposób pomylić z niczym
innym.
Jakkolwiek rację ma lider, kiedy
stwierdza, że towarzyszy mu tutaj
jedna z najsilniejszych ekip, z jakimi kiedykolwiek zdarzyło mu się
pracować, to dla mnie cichym bohaterem tego projektu jest Wojciech Niedziela. Ten pianista to
taki nasz Barry Harris albo Kenny Drew. Niby gdzieś w tle, ale wie
i ogarnia wszystko. 
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Vladyslav Sendecki
& Atom String Quartet – Le Jardin Oublié
/ My Polish Heart
Neuklang, 2018

Sentymentalna
podróż
w czasie naznaczona melancholijno-romantycznym
spojrzeniem w głąb najbardziej osobistych wspomnień i emocji. My Polish
Heart jest intymnym dialogiem Vladyslava Sendeckiego z muzykami Atom String
Quartet. To nie pierwsze
spotkanie muzyków, grali już na jednej scenie, tym
razem jednak wspólnie weszli do studia, by poeksplorować to wszystko, co ich
łączy. W efekcie powstała muzyka odnosząca się do
korzeni i tego, co bliskie sercu przede wszystkim pianisty-kompozytora Vladyslava
Sendeckiego.
W tę jakże osobistą podróż
nie tylko zaprosił wybitnych artystów, ale też do repertuaru, na który złożyło się jego pięć autorskich

kompozycji, włączył dwa
utwory napisane przez brata – Stanisława Sendeckiego oraz aranżacje kompozycji Karola Szymanowskiego
i Krzysztofa Komedy. Całość
uzupełnił obszerny fragment napisanej specjalnie
dla niego tytułowej kompozycji Wolfa Kerscheka.
My Polish Heart to, poza tak
charakterystycznymi dla naszego kręgu kulturowego
słowiańskimi melancholią
i liryzmem, materiał o klasycznym idiomie. Taki jest
skład instrumentalny, forma kompozycji, brzmienie i kształtowanie barwy dźwięków oraz sposób
wykorzystania elementów
dzieła muzycznego, takich
jak dynamika, agogika, sposoby artykulacji.
Każdy z muzyków wiele uwagi poświęca niuansom, a w kompozycjach
słychać wiele inspiracji muzyką współczesną. Nie brakuje odniesień do polskiego folkloru, które wyraźnie
można dostrzec w Payed
View On Tatra (inspiracje muzyką góralską), Tańcu Magurskim czy w Little
Waltz Wunderlich. Ukłonem w stronę muzyki jazzowej jest piękne i ciekawe
w aranżacji Komeda Hommage, na które składają się
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dwie kompozycje legendarnego pianisty: Po katastrofie
i Etiuda baletowa nr 3. Z kolei zaskakująca jest aranżacja kołysanki, punktem
wyjścia była dla Sendeckiego kompozycja Karola Szymanowskiego – dynamiczna, przewrotna, z bardzo
mocnym,
intensywnym
akompaniamentem repetytywnego wiolonczelowego
tematu.
Całość jest przepiękną, wirtuozowsko rozegraną opowieścią piątki artystów.
Każda z kompozycji zasługuje na szczególną atencję
ze strony słuchacza, każdą
można, a nawet trzeba, przesłuchać wiele razy, odkrywając ciągle od nowa. Gdybym miała wskazać punkt
kulminacyjny i utwór, który szczególnie przykuł moją
uwagę, byłaby nim kompozycja tytułowa. Umieszczona dokładnie w połowie,
najdłuższa, będąca fragmentem większej całości,
napisanej przez Wolfa Kerscheka dla Vladyslava Sendeckiego. Ile tam barw, nastrojów, zmian tempa, jaka
zabawa technikami kompozytorsko-w ykonawczymi. To jeden z tych utworów,
które się zapętla, smakuje, ale też studiuje po wielokroć. Absolutna perełka!
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My Polish Heart to bardzo,
bardzo szczere granie, czasami bardziej melancholijne i liryczne, czasami romantyczne, zdarza się, że
mroczne, choć to nie ten
złowieszczy zimny mrok,
a ciepły i aksamitny, ufundowany na brzmieniu grających w ciemnych rejestrach
smyczków. To jeden z piękniejszych przykładów muzyki kameralnej. 
Mery Zimny

Łukasz Borowicki
Sextet – Morbidezza
Of Decadence
Multikulti Project, 2018

W jednym ze słowników natknąłem się na tłumaczenie
pochodzącego z języka włoskiego wyrazu „morbidezza” jako „efekt ekstremalnej miękkości i delikatności
w sztuce”. Na swoim najnowszym albumie Łukasz
Borowicki zestawia ową
„subtelność” z „dekadencją”,

by jak wyjaśnia w tekście
zamieszczonym na okładce, znaleźć balans pomiędzy
melodyjnością uporządkowanych struktur a dekonstrukcją improwizacji.
Po świetnie przyjętych nagraniach w składach trzyi czteroosobowych artysta
zdecydował się na uformowanie zespołu z jeszcze
większą liczbą członków.
W audycji JazzPRESSjonizm
stwierdził: „Miałem ochotę
poeksperymentować z szerszą paletą dźwiękową. Sekstet to fajny skład, bo jest
sporo brzmień i kolorów, natomiast nie brzmi to jeszcze
jak big-band, gdzie zatraca
się intymność” (RadioJAZZ.
FM, podkast rozmowy). Do
nagrania płyty Morbidezza of Decadence powstał
następujący skład: lider (gitara akustyczna i elektryczna, kompozycje), Mads la
Cour (flugelhorn), Bartłomiej
Wawryniuk (saksofon altowy), Søren Gemmer (fortepian), Mariusz Praśniewski
(kontrabas) oraz Anders Mogensen (perkusja).
Zaangażowanie aż tylu cenionych wykonawców musiało, z jednej strony, gwarantować wysoką jakość
i różnorodność brzmieniową, z drugiej jednak mogło
budzić obawę o niepełne

wykorzystanie ich potencjału. Naturalne stało się
więc ograniczenie partii gitarowych,
dominujących
w brzmieniu dotychczasowych pozycji w dyskografii Borowickiego. Zamierzeniem autora było jak
najbardziej równomierne
rozdzielenie ról członków
zespołu, co istotnie wpłynęło na proces komponowania
i aranżacji. Miało też wpływ
na przydzielanie solowych
fragmentów poszczególnym
instrumentom – w efekcie
każdy z nich ma ich idealnie po cztery. Nie oznacza to
jednak, że materiał jest precyzyjnie i szczegółowo napisany. Wręcz przeciwnie – tytułowa „dekadencja” odnosi
się do otwartości, miejsca na
improwizację, której fantastycznie poddali się wszyscy
goście.
Poza rozszerzeniem składu nową formację gitarzysty cechuje łagodniejsze
brzmienie, co sygnalizuje wspomniany wcześniej
człon tytułu. Jedynie Zigzags
& Lines przypomina stylistykę, do której artysta zdążył nas wcześniej przyzwyczaić, pozostałe kompozycje
są natomiast zdecydowanie
bardziej melodyjne i ciepłe.
Doskonałym podsumowaniem tej estetyki jest zamy-
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kający płytę nostalgiczny Ro
– którego tytuł z duńskiego
tłumaczy się jako „spokój”.
Analizując dorobek Łukasza Borowickiego, nie sposób pominąć filozoficznych
odniesień w jego działaniach. Wystarczy przeczytać zawarty na okładce esej,
żeby dostrzec, jak istotny
jest to dla niego aspekt. Autor skończył studia w tej
dziedzinie, nic więc dziwnego, że podejmuje się dywagacji na temat szerszej roli
muzyki. Jak twierdzi, „Lubię myśleć o dodatkowym
wymiarze, jakim jest pewne
abstrakcyjne, symboliczne
znaczenie (muzyki). Często
jest to punktem wyjścia do
napisania kolejnego utworu”. Można tym samym założyć, że jego twórczość
staje się pozawerbalnym
środkiem wyrażania filozoficznych idei. „Muzyka jest
w stanie wyrazić coś, czego słowa nie potrafią. Język
ma za małą rozdzielczość,
żeby uchwycić pewnie stany
emocjonalne” – doprecyzowuje artysta we wspomnianej rozmowie.
To właśnie oddanie uczuć
w dźwiękach jest podstawowym atutem tej produkcji.
Duży na to wpływ ma intymna atmosfera, jaką udało się wytworzyć w duń-

skim studiu. Dokładnie jak
przewidywał lider, choć zespół składa się z aż sześciu osób, to nie zatracił on
tego specyficznego nastroju.
Mimo niewątpliwego sukcesu Morbidezza of Decadence domyślam się, że pasja Borowickiego popchnie
jego twórczość w zupełnie
innym kierunku. Obserwowanie kariery polskiego gitarzysty jest naprawdę fascynujące. 
Jakub Krukowski

Mateusz Sobiechowski Quintet – Vital
Music
Challenge Records, 2018

Debiutancka płyta młodego pianisty Mateusza Sobiechowskiego nareszcie ujrzała światło dzienne. I było
na co czekać. Do współpracy zaprosił on muzyków,
którzy swoimi umiejętnościami godnie reprezentu-
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ją młody polski jazz. Marcin Kaletka, Szymon Mika,
Adam Tadel, Grzegorz Pałka
– te nazwiska narobiły już
sporo pozytywnego szumu
na deskach scen i w ścianach studiów nagrań. Materiał zebrany na płycie jest
prawie w całości autorski –
i to bardzo cenię.
Mateusz Sobiechowski znany jest jako otwarty, pełen
wiary i kreatywności muzyk, a także kompozytor.
To wszystko znajduje swoje odbicie w jego twórczości.
Kompozycje są tak przejrzyste, że nie sposób się nimi
zmęczyć w jakikolwiek sposób – dużo w nich przestrzeni i oddechu. Wpływa to oczywiście na piękne
brzmienie całego zespołu.
Urzekło mnie jeszcze coś,
a mianowicie liczne odniesienia do muzyki klasycznej. To znowu udowadnia,
jak świadomym kompozytorem jest ten utalentowany pianista.
Muzyczna uczta zawiera
dziewięć zróżnicowanych
utworów. Ja chciałabym
zwrócić uwagę tylko na niektóre. Po pierwsze Blessing,
zapowiadający się tajemniczo, mrocznie wręcz, otaczający słuchacza delikatnymi
dźwiękami fortepianu i nagłymi atakami basu i per-
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kusji. Dosyć niespodziewanie z tego mroku wyłania
się liryczny temat w partii
saksofonu. Całość nieodparcie nasuwa mi na myśl
skojarzenia z muzyką polifoniczną – szczególnie
wstawka fortepianu w zakończeniu jednej z fraz.
Dalej temat rozwija się na
ruchliwym ostinato pozostałych instrumentów.
Po tej karuzeli stylów i doznań przychodzi czas na Casual Song. To prosta, ale zupełnie nie pretensjonalna
piosenka. Rewelacyjne solo
gra Szymon Mika na gitarze i Marcin Kaletka na saksofonie tenorowym. State
Of Free Mind to chyba najbardziej „witalny”, energetyczny, pełen życia kawałek,
rozgrywający się konsekwentnie na ostinato partii
kontrabasu.
Materiał jest niewymuszony, powstał jako naturalna konsekwencja talentu wszystkich muzyków
i przede wszystkim zamysłu
samego lidera. Jest to jedna z moich ulubionych polskich płyt wydanych w 2018
roku. Mateusz Sobiechowski udowadnia nią swoją
muzyczną inteligencję i pozwala nam siebie poznać. 
Paulina Sobczyk

Tubis Trio
– Flashback
Audio Cave, 2018

Jako „człowiek-klawisz”, jak
kiedyś subtelnie określił
mnie kolega, w swej konsumpcji muzycznego formatu fortepian-kontrabasperkusja osiągnąłem stan,
w którym daje o sobie znać
prawo malejącej użyteczności krańcowej. Brzmi jak
quasi-inteligencka recenzja
z portalu o muzyce niezależnej? OK – zostawmy to.
Mówiąc krótko i węzłowato – nasłuchałem się takich triów, że ho-ho! Od
klasycznych
Petersonów,
hołubionych przez mojego
ojca, przez ekstatycznie fałszującego (głosem) Jarretta i jego kolegów z nudnego
kawału o niebie i pianistach,
po na początku tępione,
a potem wychwalane przez
jazzowych ortodoksów e.s.t.,
zjadające z czasem własny
ogon The Bad Plus, przeintelektualizowane serie Art

Of The Trio Mehldaua, po
inne wytwory, za których
recenzję byłem nawet kiedyś postponowany przez samych muzyków. Słowem
– znam się na tej konwencji, trudno mnie zaskoczyć,
a zmusić mnie do doszukiwania się ukrytych sensów tam, gdzie ich nie ma –
wręcz nie sposób.
Po tym przydługawym
wprowadzeniu, przechodzę
finalnie do nowej propozycji
rodzimego Tubis Trio, które – jak zdążyłem zauważyć – zbiera za swoje płyty
raczej recenzje pozytywne.
Tekst niniejszy, mimo sygnalizowanego wyżej znużenia, nie zamierza tej harmonii bynajmniej zaburzać.
Flashback ciekawi mnie
już na poziomie okładki.
Z awersu bije kreatywność,
z rewersu – brak napuszenia. Daje mi to nadzieję na
muzykę, która jest energetyczna, solidna, swobodna.
I nadzieja ta, jak się okazuje,
nie jest płonna.
Myślę, że nie ma sensu edukowanie tu kogokolwiek, jakich pianistów czy słynne
składy słychać na tej płycie.
Tubis Trio dokonuje zręcznego przeglądu dokonań
współczesnego pianistycznego jazzu – również takiego nienaszpikowanego
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stricte „jazzowymi” harmoniami, dobierając co przystępniejsze, sprawdzone patenty. Buduje te kolaże na
szkielecie z tematów, które
stanowią oryginalne kompozycje (plus za to!). Wpadają one w ucho, są ładne,
komunikatywne – i kropka. Daleka od patetyzmu
i formalnej żonglerki (jakże często maskującej zwyczajny brak pomysłów) całość może nie energetyzuje
tak, jak sugeruje uwieczniony na okładce entuzjazm
samych muzyków, ale na
pewno pozostawia miły posmak.
Nie złapię się jednak na
społeczny dowód słuszności i nie stwierdzę, że czuję w tym materiale coś swoistego,
rozpoznawalnego,
wyjątkowego. Nie wiem
zresztą, czy stworzenie swojego unikalnego miejsca na
jazzowej ziemi jest ambicją
muzyków. Jeżeli jednak chodzi o tworzenie dźwięków,
które są przyjemne, nienachalne, porządnie zagrane,
a ponadto – pobrzękujące
znajomo „w tyle głowy” – to
pracę uważam za zaliczoną
na mocną czwórkę. Rewolucji nie ma, przyjemność –
a i owszem. 
Wojciech Sobczak-Wojeński

Magda Bożyk
– Traces
Aedificium, 2018

Kiedy słucham piosenek
Magdy Bożyk, widzę Kraków. Utwory pełne nostalgii,
spokoju, muzyka snuje się
w powtarzalnych sekwencjach, a lekki głos prawie pozbawiony vibrato w wysokim rejestrze melorecytuje
refleksyjne teksty artystki.
Dała się ona poznać – jako
poetka, wprowadzająca słuchacza w świat zwierzeń
i przemyśleń – przy okazji
swojej debiutanckiej płyty
z 2014 roku zatytułowanej
Yearning. Prostota, niewymuszony, bardzo oszczędny
styl, w którym słowo góruje
nad muzyką, stały się znakiem rozpoznawczym Magdy Bożyk. Jak to mówią, czasem mniej znaczy więcej.
Poprzednia odsłona wokalistki była zdecydowanie
bardziej wycofana, intymna, poszukująca. Pozornie
ryzykowny pomysł zesta-
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wienia autorskich poematów o tematyce egzystencjalnej, w języku angielskim,
przypominających bardziej
poezję śpiewaną niż jazz,
z bandem, zaskarbił sobie
rzesze fanów. W nowym
projekcie Traces Magda Bożyk odważniej balansuje
na granicy jazzu, łącząc go
z elementami funky, soulu,
teatru z Broadwayu, a nawet typowo rockowymi riffami. Zdecydowanym atutem tej płyty jest wrażenie,
które sprawia – że choć jest
studyjna, spokojnie mogłaby być zapisem koncertu.
Teksty snują się, podbite
przez dość jednostajną, a jednak przyjemną warstwę
muzyczną, przypominającą
brzmieniowo minimal music. Uwagę zwraca również
spójność i koncept tekstów
artystki. Podróż rozpoczyna się od Ślepego czasu (Time
Blind), który w nieoczywisty
sposób wprowadza w klimat
płyty. Następnie tytułowymi Śladami (Traces) podążamy przez kolejne ballady,
z drobnymi elementami improwizacji, za sprawą Władka Grochota na flugelhornie
oraz Radka Kopcia, Roberta
Cichonia i Łukasza Aksamita w sekcji gitarowej.
W utworze Bo myślisz o mnie
(‘Cause You Think Of Me)
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czuć ducha jazzu granego na
Broadwayu w innej epoce, a
wrażenie robi brylujący na
fortepianie Jarema Pogwizd.
Senna, utrzymana w klimacie mantry kompozycja
Prawda (Truth) z dźwiękami harmonijki ustnej Marcina Dyjaka prowadzi przez
nieco bardziej energetyczny
Wybór (Choice) ku finałowej
piosence Cień, wreszcie zaśpiewanej po polsku. Co więcej, polski poemat okazał się
zdecydowanie najmocniejszy literacko, a zatem liczę,
że doczekam się kolejnej płyty Magdy Bożyk z polskim
wokalem. 
Katarzyna Syguła

Kamil Piotrowicz
Sextet – Product
Placement
Howard Records, 2018

„– Kto ci na to pozwoli? – Nie
w tym rzecz. Rzecz w tym,
kto mnie powstrzyma” – odpowiedział Howard Roark,

przedkładając własną, artystyczną wizję nad oczekiwania ogółu. Przesłanie powieści Źródło Ayn Rand musi
być szczególnie bliskie Kamilowi Piotrowiczowi, gdyż
imieniem głównego bohatera nazwał założone przez
siebie wydawnictwo. Pierwszą produkcją oficyny jest
najnowszy album jego sekstetu i trzeba przyznać, że
świetnie oddaje on ideę,
o której mowa w cytowanym fragmencie literackim.
Product Placement rozpoczyna dynamiczny i niezwykle
wciągający utwór Lucid Dreaming I. Przyznam, że długo
nie potrafiłem się od niego
oderwać – za każdym razem, po sześciu minutach
trwania kompozycji, było
mi wciąż mało jej energii.
Nie chciałbym czynić niepotrzebnych porównań, ale
słuchając tego fragmentu,
mam wrażenie, że mógłby
on pochodzić z repertuaru
sekstetu Vijaya Iyera. Oba
zespoły poza podobnym instrumentarium łączy zdolność do absorbowania uwagi słuchacza, atakowania ze
wszystkich stron nawałnicą
coraz lepszych fraz.
Warto było jednak słuchać
dalej. Na album składa się
osiem autorskich kompozycji Piotrowicza powstałych

w Nowym Jorku, Kopenhadze, Warszawie i Gdańsku.
Różnorodność
lokalizacji
zwiastuje szeroki zakres zainteresowań, które musiały
towarzyszyć mu w przerwie
między wydaniem ostatnich płyt. „Osobiście nie
chcę funkcjonować w określonym gatunku, bo zbyt
wiele mnie w muzyce ciekawi” – mówił w rozmowie
z Mery Zimny (JazzPRESS
1/2018). Szczególnie istotny
wydaje się pobyt w Ameryce, gdzie muzyk odbył szereg inspirujących spotkań.
„W komponowaniu ważna
jest ciekawość tego, co dalej
w muzyce, cokolwiek by to
dla mnie, dla niego czy kogokolwiek innego oznaczało” – relacjonował, co powiedzieć mu miał tam Tim
Berne. Odnoszę wrażenie,
że słowa te stały się mottem
nowego nagrania.
Płyta nie narzuca jednolitej narracji. Kolejność utworów wydaje się umowna
i każdy z nich mógłby znaleźć się w zupełnie innym
miejscu. Trudno odnaleźć
też spójność w nazewnictwie, sprawiającym wrażenie przypadkowego. Jednym
z najjaśniejszych momentów (choć takie wartościowanie wydaje się bezcelowe) jest Wesele. To bardzo
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ilustracyjny temat, którego znaczenie, zdawałoby się,
rozwija sugestywny tytuł.
Naturalne konotacje, odnoszące się do polskiej literatury czy kinematografii,
nie były jednak zamierzone, co autor zdradził na antenie RadioJAZZ.FM (rozmowa w archiwum rozgłośni).
Kompozytor nie ograniczał się nawet czasem trwania ścieżek – po trzyminutowym Bubble następuje
pięciokrotnie dłuższy Intentions. Gdy dodać jeszcze, że
zamykający płytę Bonus jest
całkowicie
przetworzony
w postprodukcji, obraz całości wydawać się może przesadnie zagmatwany. Tego
chaosu doskonale się jednak słucha. Poza niezwykłym talentem muzycznym
Piotrowicz ewidentnie ma
świetną intuicję.
Nie zabrakło mu jej przede
wszystkim, gdy formował
skład sekstetu, nieustannie najciekawszego zespołu na polskiej scenie jazzowej. Ponownie tworzą go:
lider (fortepian, syntezator, kompozycje), Kuba Więcek (saksofon altowy), Piotr
Chęcki (saksofon tenorowy

i barytonowy), Emil Miszk
(trąbka), Andrzej Święs
(kontrabas) oraz Krzysztof
Szmańda (perkusja, wibrafon). W ciągu dwóch lat od
wydania poprzedniej płyty każdy z nich bardzo się
rozwinął. Nie mam jednak
na myśli poprawienia warsztatu wykonawczego, ten
bowiem dawno opanowali już do perfekcji. Chodzi
mi o rozwój w ramach tego
konkretnego składu. „Dotarliśmy się, jest też między nami zaufanie. Świadomie przekraczamy kolejne,
coraz bardziej ekstremalne bariery”, stwierdził lider
w przytaczanym wcześniej
jazzpressowym wywiadzie.
Panowie zdają się perfekcyjnie rozumieć i pobudzać
nawzajem do doskonalszej gry. Intuicyjnie wiedzą, jaką przestrzeń powinni wypełnić, i choć nikt nie
ma potrzeby wychodzenia przed szereg, to każdy
w równym stopniu wpływa
na ostateczne brzmienie.
Popular Music był popisem
Piotrowicza jako kompozytora, bezbłędnie rozdzielającego partnerom poszczególne partie. Teraz muzyk stał
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się do tego charyzmatycznym bandleaderem, czerpiącym inspiracje z możliwości kolegów. Choć Product
Placement jest kolejnym dowodem na skalę jego talentu, to przede wszystkim
uświadamia, jak nieograniczone możliwości ma kierowany przez niego kolektyw. Nieprzypadkowo na
okładce, w odróżnieniu od
poprzedniej produkcji, sfotografowano wszystkich, leżących blisko siebie, członków zespołu.
Product placement jest narzędziem marketingowym
przemawiającym do podświadomości odbiorcy. W naszej rozmowie Kamil Piotrowicz zadeklarował, że
muzyka jest dla niego sposobem komunikacji. Na najnowszym albumie ulokował jednak znacznie więcej
niż tylko chwytliwe dźwięki mające zapaść w pamięć
słuchaczy. To bezkompromisowa próba zdefiniowania własnego języka muzyki
pozbawionej gatunkowych
granic. Próba jak najbardziej udana. 
Jakub Krukowski

Jazz Movie co wtorek o godz. 12:30
w ramach pasma dziennego JazzDoIt.
Zaprasza Andrzej Winiszewski.
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Niechęć – Live At
Jazz Club Hipnoza
More Music Agency, 2018

Ile warta jest Niechęć, przekonałem się na grudniowym
festiwalu Jazz Bez w Lublinie. Jeśli chodzi o kopa, moc
i energię, to na tej imprezie chłopaki nie mieli sobie
równych. Odlecieli, a publiczność razem z nimi. Dlatego po takiej esencji Niechęci, jaką otrzymałem na żywo,
recenzowanie koncertu zapisanego na nośniku jest zadaniem tyleż trudnym, co niewdzięcznym.
Z kronikarskiego obowiązku napiszę, że na krążku
live otrzymujemy siedem
utworów zarejestrowanych
w kwietniu tego roku w katowickim Jazz Clubie Hipnoza: pięć z drugiej płyty zespołu wydanej w 2016 roku
i dwa utwory grane premierowo. Na pewno wersje live zyskały w porównaniu z tymi, które znamy
z wcześniejszej studyjnej re-

jestracji – jest więcej przestrzeni, polotu, a nawet, wydawałoby się, muzycznego
doświadczenia.
I jak to w przypadku wersji
koncertowych często bywa
– otrzymujemy utwory rozbudowane. Nie tylko czasowo, ale także personalnie – do „żelaznej piątki” na
koncercie dołączył bowiem
Krzysztof Lenczowski, który
na wiolonczeli z wyczuciem
budował dramaturgię, oraz
Miron Grzegorkiewicz kreujący elektroniką kosmiczne
brzmienia.
Siedmiu muzyków, którzy
zgodnie z wygłoszoną ze sceny deklaracją stanowią wymarzony skład Niechęci zrobiło robotę. Na pierwszy plan,
jeśli chodzi o percepcję słuchową, wybijają się Michał
Załęski (instrumenty klawiszowe) i Maciej Zwierzchowski (saksofon). Załęski na klawiszach serwuje nam popisy
mogące z powodzeniem ilustrować międzygalaktyczne
przestrzenie. I wierzcie mi,
robi to z taką swobodą, jakby smarował chleb masłem!
Saksofon Zwierzchowskiego jest natomiast przewodnikiem, który tworzy mocne
kontrapunkty prowadząc zespół w tym szaleńczym galopie. Na koncertach show robi
także perkusista Michał Ka-

czorek, jednak mam wrażenie, że na płytowym lajfie
perkusja jest trochę schowana i nie oddaje w pełni tego,
jaką rozpierduchę robi Kaczorek za garami.
Wspomniałem o utworach
granych premierowo. To
Chmury i Transhumanizm.
Czy tylko ja w tej drugiej
kompozycji słyszę bas Rogera Watersa z One Of These
Days? Premierowe kompozycje pokazują, że jazzowy
miraż Niechęci z rockiem
progresywnym
pogłębia
się. Kojarzą mi się one nieco z dokonaniami kapeli Tides From Nebula. Świadczą
też o tym, że Niechęć niechybnie ewoluuje i nikt ich
w tym nie zatrzyma, trudno też przewidzieć, dokąd
chłopcy podążą dalej. Niemniej już wiadomo, że na
trzeciej studyjnej płycie będzie ciekawie. I to bardzo. 
Michał Dybaczewski

Środek
Bluesa
co środę, godz. 13:30
w ramach pasma
dziennego
JazzPRESSjonizm.

Zaprasza Aya Al Azab.
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Entropia Ensemble
Alpaka Records, 2018

„Młodzi stąpają nam po piętach! Podstawmy im nogi!”
– nawołuje Artur Andrus
w utworze o wymownym
tytule Manifest niełatwej rezygnacji. Niewątpliwie jest
to jakaś metoda powstrzymania bezwzględnie napierającego tłumu uzdolnionej młodzieży, która
brawurowo
szturmować
potrafi zastaną rzeczywistość. Możemy mieć pewność, że nestorzy polskiej
sceny jazzowej nie potraktują w tak brutalny sposób
łódzkiego kwartetu Entropia Ensemble. Prawdopodobnie przyklasną raczej
radośnie, wraz ze wszystkimi miłośnikami wysmakowanych dźwięków, poczynaniom tego niezwykle
utalentowanego
zespołu.
Już ich debiutancka płyta
zachęca do takich (a także
o wiele bardziej euforycznych) reakcji…

„Entropia wbrew pozorom
to nie chaos – to wolność
w chaosie i chaos w wolności” – piszą o swojej muzyce
panowie z zespołu. Wywołałoby to pewnie pomruk
zadowolenia u starego wujaszka Hegla, na szczęście
jednak zamiast meandrować torami jego myśli, skupić możemy się na samej
muzyce i jej twórcach.
Liderem kwartetu wydaje się być pianista Marcel
Baliński, któremu towarzyszą saksofonista altowy Dariusz Stanisławski,
kontrabasista Rafał Różalski i perkusista Kacper
Kaźmierski.
Standardowy kwartet jazzowy (ach,
ten alt, który przywodzi
na myśl genialnego Paula
Desmonda z klasycznego
składu Dave’a Brubecka),
który z przykurzonych
struktur jazzowych potrafi wydobyć tak wiele świeżości.
Cała płyta Entropia Ensemble ciekawa jest już ze
względu na swoją strukturę. Dłuższe i bardziej rozbudowane kompozycje przeplatane są miniaturkami
(trwającymi mniej więcej
minutę każda), pozwalającymi słuchaczom zaczerpnąć nieco tchu przed kolejną wycieczką w bardziej
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wymagające jazzowe rejony. To bardzo dobry pomysł,
dzięki któremu te „kluczowe” kompozycje na płycie
nabierają większej lekkości
i jednocześnie mocy oddziaływania.
Moim absolutnym faworytem jest rozbudowana kompozycja One For Fran, będąca
przepięknym mariażem delikatności i liryki z mocniejszym, fragmentami wręcz
mingusowym, uderzeniem.
Fantastycznie w tym utworze wypada niepokojąca
partia solowa saksofonu altowego na tle motorycznego, transowego fortepianowego podkładu. Z rodzącego
się i wzmagającego chaosu
w triumfalny sposób wyłania się ponownie na krótką chwilę efektowny motyw
przewodni, tylko po to, by za
moment zatracić się znów
w poszukiwaniu jazzowej
wolności…
Jako niepoprawnego miłośnika sentymentalnych
tonów ujął mnie również,
rzecz jasna, utwór Melancholik, którego subtelny nastrój w elegancki sposób
prowadzi Dariusz Stanisławski. Panowie doskonale
balansują między klimatami, przeplatając fragmenty
bardziej stonowane i przemyślane z szaloną impro-
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wizowaną jazdą bez trzymanki. Uznałbym to za
znak firmowy ich twórczości, dzięki któremu są oni
w stanie budować zaskakujące i trzymające w napięciu jazzowe narracje. To
naprawdę rzadka i trudna
umiejętność, którą niektóre zespoły szlifować muszą
latami.
Entropia Ensemble to dowód
wyjątkowej muzycznej dojrzałości i świadomości tych
czterech młodych muzyków. Nie jest to jednak tylko starannie wykoncypowana rozumowo muzyka
– słychać w niej pasję, młodzieńczą energię, a przede wszystkim olbrzymią
radość ze wspólnego grania (jednak na coś się przydało namiętne jamowanie
w łódzkich klubach). Śmiem
twierdzić, że płyta Entropia
Ensemble, kolejna w katalogu działającego jeszcze dość
krótko, ale jakże prężnego
trójmiejskiego labelu Alpaka Records, specjalizującego się w wydawaniu młodej
polskiej sceny improwizowanej i skupiającego artystów nalkeżących do tej grupy, to najściślejsza czołówka
polskich płyt jazzowych
2018 roku. 
Jędrzej Janicki

Jaząbu – Łódź
kosmiczna
Audio Cave, 2017

Płyta Łódź Kosmiczna to już
nie nowość, bo ukazała się
ponad rok temu, ale jest to
pozycja na tyle ciekawa, że
warto do niej wrócić, aby
nie umknęła czytelnikom
JazzPRESSu. Album jest debiutem formacji Jaząbu.
Choć nazwa zespołu może
jeszcze nie mówić zbyt wiele fanom jazzu, to nazwiska
jego członków powinny być
już dobrze znane. W skład
kwartetu wchodzą: trębacz
Wojciech Jachna (między
innymi Sing Sing Penelope,
Contemporary Noise Quintet/Sextet, Innercity Ensemble), saksofonista Tomasz
Glazik (Contemporary Noise
Quintet/Sextet, Kult, Kazik,
El Dupa), gitarzysta Marek
Kądziela (K.R.A.N., Off Quartet, Hunger Pangs) i perkusista Jacek Buhl (Trytony, 4
Syfon, Variété). Dwóch muzyków działa w w świetnie

przyjętym, zarówno przez
krytykę, jak i słuchaczy, triu
Jachna Mazurkiewicz Buhl
i duecie Jachna Buhl.
Album wypełnia 10 utworów, których podstawą jest
pełna inwencji improwizacja. Część utworów posiada
elementy tematów czy linii
melodycznych ale za każdym razem proste motywy
rozwijane są przez muzyków w rozbudowane partie
improwizowane.
Czasem
improwizacje te przybierają formę intensywnego free,
czasem wprowadzają słuchacza w spokojny, kontemplacyjny klimat – w obu
przypadkach wypadają bardzo dobrze, choć mnie do gustu bardziej przypadły wyciszone fragmenty płyty.
Muzycy Jaząbu potrafią
dźwiękami swoich instrumentów wykreować poczucie przestrzeni, nie ma tu
zbędnego natłoku dźwięków,
jest za to wiele barw i emocji. Wpływ na brzmienie tej
muzyki ma z pewnością decyzja o braku basu w składzie. Można odnieść wrażenie, że dzięki temu materiał
uzyskuje więcej swobody.
Każda z czterech oryginalnych osobowości muzycznych w grupie potrafi równie
efektownie zaprezentować
swoją indywidualność, jak
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i umiejętność pracy zespołowej na najwyższym poziomie porozumienia. Muzyka
odzwierciedla spontaniczność i fantazję twórców. Na
okładce żadna z kompozycji nie jest podpisana, należy
więc zakładać, że jest to dzieło zbiorowe całej czwórki.
Dzieło bez dwóch zdań udane. Dla dociekliwych – tytuł
Łódź Kosmiczna jest zapewne związany z miejscem,
gdzie płyta została nagrana, czyli łódzkim Bajkonurem, ośrodkiem, w którym
mieści się między innymi
studio nagraniowe, a nazwa
zespołu to nic innego, jak litery wyjęte z poszczególnych
nazwisk muzyków: JAchna,
GlaZik, KĄdziela BUhl. 
Piotr Rytowski

Pokusa – Einz
Lado ABC, 2018

„Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy
najlepszym zespołem z najlepszymi instrumentalista-

mi i najlepszym sprzętem.
Mamy najlepsze dziewczyny i najlepsze samochody,
i najlepiej improwizujemy.
I nie obowiązują nas standardy. I za nic mamy gusta.
I nie obchodzą nas rezultaty”. Normalnie te zdania
wyjęte z kontekstu pewnie mogłyby zostać odebrane jako nieco pretensjonalne, jednak nie w przypadku
Pokusy.
Zadziorność, hardość i pewność siebie są często kluczem do wybicia się spośród
chmary zespołów i zespolików. Wywodzenie się z muzycznych rodzin i artystycznych środowisk też robi
swoje. Większość rodziny
basisty Tymona Bryndala
związana jest z muzyką, zarówno od strony wykonawczej, jak i dziennikarskiej.
Perkusista Teo Olter jest natomiast synem yassowej legendy tego instrumentu Jacka Oltera. Warszawskie
trio złożone z młodziutkich
muzyków ledwo co zaczyna swoją przygodę, ale na
pierwszym pełnoprawnym
longplayu osiągnęło już imponującą dojrzałość artystyczną.
Nie ukończyli żadnych szkół
muzycznych, wszyscy są
związani raczej ze środowiskiem alternatywnym niż
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stricte jazzowym. Album
wydany przez Lado ABC
i występy na OFF Festivalu
czy w kultowych warszawskich klubach jedynie to potwierdzają. Ktoś stwierdził,
że ich muzyka to już postjazz. Nic bardziej mylnego. Pokusa czerpie pełnymi
garściami z tradycji gigantów free jazzu lat sześćdziesiątych. Skojarzenia z triem
Alberta Aylera zapewne nie
są zatem bezpodstawne. Tymona Bryndala i saksofonistę Natana Kryszka połączyło zamiłowanie do free
jazzu właśnie, a temu drugiemu nadal zdarza się grać
w ramach projektu Warsaw
Improvisers Orchestra.
Brak umiejętności technicznych muzycy nadrabiają
ekspresją i brzmieniem. Natan Kryszk czerpie od największych tuzów freejazzowych, a w barwie jego
saksofonu słychać echa Colina Stetsona czy Matsa Gustafssona. Zresztą ciekawy
projekt Pokusa XXL, który
liczy sobie ośmioro członków, jest niejako polską odpowiedzią na Fire! Orchestra Gustafssona.
Doceniam buntowniczą postawę chłopaków (która nie
odbiega od yassowych wyczynów kolegów po fachu
dwadzieścia lat temu). Czy
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rzeczywiście jednak w ich
graniu słychać odejście
od obowiązujących standardów? Einz nie przynosi radykalnie innego
grania od tego zapoczątkowanego pięćdziesiąt lat
temu. Z drugiej strony ciężko to też nazwać powielaniem schematów, gdyż w
muzyce improwizowanej
schematy są wymyślane na
bieżąco, a potem przemijają z wiatrem albo pozostają
na dłużej. Oby przetrwały
też rezultaty pracy Pokusy,
bo są one co najmniej godne uwagi. 
Adam Kiepuszewski

Mike Parker’s Trio
Theory – Shiny
Objects, Dark Places
Mike Parker’s Trio Theory, 2018

Mike Parker to młody amerykański
kontrabasista,
który na miejsce swojego
zamieszkania wybrał Kraków i w tym też mieście

znalazł muzycznych parterów, z którymi gra i nagrywa – niegdyś w składzie Mike Parker’s Unified
Theory, a obecnie wspólnie
z saksofonistą Sławkiem Pezdą i pochodzącym z Chicago perkusistą Frankiem
Parkerem (wbrew pozorom
zbieżność nazwisk jego i lidera ma charakter całkowicie przypadkowy) jako Mike
Parker’s Trio Theory.
Trio debiutowało wydanym
w roku 2016 albumem koncertowym Alive Out There (recenzja – JazzPRESS
5/2016), na który utwory zarejestrowane zostały podczas koncertów w Czechach
i Serbii. Shiny Objects, Dark
Places to drugi, tym razem
studyjny, album grupy. Jako
że koncertowo zespół prezentował się bardzo dobrze
i mocno energetycznie, interesowało mnie przede
wszystkim, czy muzycy potrafią przekazać podobną
energię w nagraniach studyjnych.
Otwierający płytę utwór
Goldfingers rozpoczyna się
od przyjemnie bujającego
perkusyjnego beatu i sprężystego basowego ostinato, które stanowią tło dla
ciepłego motywu saksofonowego. Po chwili robi się
nieco bardziej drapieżnie,

ale muzycy nie wystawiają wytrzymałości co wrażliwszych odbiorców na jakąś
szczególnie
trudną
próbę. Ot, na moment dociskają gaz, by po kilku taktach znów przyjemnie kołysać rytmem. Jedynie Sławek
Pezda w coraz bardziej zawzięty sposób dmie w swój
instrument, podnosząc nieco ciśnienie. Utwór zalicza jeszcze małe uspokojenie nastroju, by w końcówce
eksplodować w iście rockowym stylu.
W zasadzie już pierwszy
utwór definiuje, z jaką muzyką mamy do czynienia
na Shiny Objects, Dark Places. Mike Parker osadza
swoje kompozycje blisko
głównego jazzowego nurtu, ale w miejscu, z którego świetnie już czuć powiew free. W utworach nie
brakuje melodii, ale i pomysłowo
przeprowadzonych zmian, zaskakujących
zwrotów, a kiedy potrzeba – umiejętnie budowanego nastroju. Poza zalotnym
spojrzeniem w kierunku
free jazzu widać, że Parker nie waha się wymienić całusa z muzyką rockową czy hip-hopem, co
owocuje ciekawą ekspresją
i niektórymi rozwiązaniami w warstwie rytmicznej.
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W muzyce tria słychać inspiracje jazzem spod znaku
Charlesa Mingusa i jemu
podobnych (owo „jeszcze
nie free, ale już nie mainstream”), kapelami w rodzaju Rage Against The Machine („sprężysta” praca sekcji)
czy elektroniczną sceną
klubową i hip-hopem.
Słuchając drugiej płyty
Mike Parker’s Trio Theory,
odniosłem wrażenie, że od
czasu wydania debiutanckiego krążka muzyka zespołu nieco złagodniała,
ale i nabrała większej głębi.
Muzycy okrzepli jako skład,
lepiej się rozumieją i na
więcej mogą sobie pozwolić,
niekoniecznie korzystając
z najbardziej oczywistych
ścieżek. Z niekłamaną przyjemnością obserwuję rozwój zespołu w takim właśnie kierunku.
Z całą pewnością na bardziej stonowany wydźwięk
całości wpływ miała śmierć
ojca Mike’a, który odszedł
niedługo przed rejestracją
albumu. Jemu też poświęcony jest zamykający płytę ambientowy, wyciszony
utwór, któremu nie nadano
tytułu. 
Rafał Zbrzeski
Autor jest dziennikarzem
Radia Kraków.

Antipodes – Good
Winter
Rattle, 2018

Nowozelandzka
wytwórnia Rattle chętnie przyjmuje pod swoje skrzydła muzyków nie tylko z bliskich
geograficznie okolic, ale także z odleglejszych – ze swojego punktu widzenia – miejsc
globu. Sekstet Antipodes
tworzą akurat reprezentanci
obu grup – instrumentaliści
z Nowej Zelandii, Australii
i Europy. Grupa dowodzona
przez pianistę Luke’a Sweetinga i saksofonistę Jake’a
Baxendale’a sięga do źródeł
mainstreamowego
jazzu,
współczesnej improwizacji,
ale i popu. Obok kompozycji
obu liderów na Good Winter znajdzie słuchacz także
utwory podpisane przez gitarzystę Calluma Allardice’a
oraz kontrabasistę Maxa Alducę. Skład sekstetu uzupełniają trębacz Ken Allars oraz
perkusista Aidan Lowe.
Nie brakuje pośród ośmiu
zamieszczonych na płycie
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utworów chwytliwych tematów. Melodii, których słucha się z przyjemnością. Już
rozpoczynający całość Carousel, z ciekawymi odniesieniami kulturowymi do
różnorodnych tradycji muzycznych, nie pozwala na
oderwanie się od słuchania.
Grupa ma dość dynamiczne
oblicze. Nawet spokojniejsze
z początku kompozycje jak
Hipster Jam czy Haritomeni,
potrafią znacznie przyspieszyć i zakończyć się energicznym finałem.
Nie zabrakło jednak także prawdziwie jazzowej ballady. Sympathetic Resonance trwa najdłużej spośród
wszystkich nagrań. Rozpoczyna się długim, lekko niespokojnym solem kontrabasu, by potem przerodzić się
w liryczną opowieść fortepianu, od którego w finale pierwszy plan przejmują
stopniowo – trąbka, saksofon i gitara.
Good Winter to moje kolejne
odkrycie „z drugiego końca
świata”. Oryginalne, ożywcze i zajmujące. Pięćdziesięciominutowy album udanie
i w atrakcyjny sposób łączy wpływy wymienionych
wcześniej stylistycznych inspiracji. 
Krzysztof Komorek
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Unwind – Orange
Rattle, 2018

Rok po debiutanckim albumie trio Unwind prezentuje
kolejny premierowy materiał. Zespół tworzą pianista
Norman Meehan – autor
ponad połowy repertuaru na płycie, kontrabasista
Paul Dyne oraz saksofonista Hayden Chisholm, grający również na hinduskim
shruti box (instrument
działający na podobnych
zasadach jak akordeon, wydający ciągły, jednostajny dźwięk) oraz posługujący się śpiewem gardłowym.
Pochodzący z Nowej Zelandii Chisholm studiował, a następnie sam nauczał w kilku europejskich
uczelniach. Przez wiele lat
związany był z festiwalami w Niemczech i Austrii.
Tworzy muzykę do filmów
i instalacji plastycznych –
głośna jest jego długoletnia
współpraca ze specjalizującą się w sztukach wizualnych Rebeccą Horn.

Dziesięć utworów zajmuje
niepełne trzy kwadranse.
Wypełniają je w znakomitej
większości spokojne, wolne
nagrania. Otwiera płytę The
Chickenfoot Tango rozpoczęty długim, półtoraminutowym, solowym intrem saksofonowym, a w pozostałej
części zagrany wyłącznie
w duecie przez Chisholma
i Dyne’a. Odmienne stylistyczne i żywsze fragmenty znajdziemy w kilku kompozycjach w drugiej części
płyty – jak Ms. Mulgan, czy
też z lekka abstrakcyjnym
początku i zakończeniu Star
Shepherd. Na pierwszy plan
wysuwa się najczęściej saksofon. Znajduje się również
miejsce na popisy pianisty
– zwraca uwagę choćby jego
delikatna solówka w Mendozie.
Charakter tej niezwykle
przyjemnej w odbiorze płyty najlepiej i niemal dosłownie opisuje tytuł ostatniego utworu: Kind And Gentle.
Na koniec nadmienię, że
elegancko wydany album
w twardej obwolucie zawiera również płytę DVD
z rejestracją półgodzinnego koncertu w studiu Orange w Christchurch, gdzie nagrano całość. 
Krzysztof Komorek

Jorge Rossy Vibes
Quintet – Beyond
Sunday
Jazz&People, 2018

Jednym z bardziej irytujących zjawisk we współczesnej kulturze jest brak zgodności reklamy, zachęcającej
do zapoznania się z dziełem,
z jego rzeczywistą treścią.
Zaciekawiony wywiadem,
jakiego udzielił Krzysztof Zanussi dziennikarzowi
Onetu, w którym opowiadał
o swoim najnowszym filmie
Eter, wybrałem się wczoraj
na nocny seans. Film, który
miał być rozważaniem na
temat zbrodniczych możliwości manipulowania człowiekiem, jakie daje współczesna nauka, nawet przez
dziesięć sekund nie traktował o tym, o czym mówił
Krzysztof Zanussi, zachęcając do pójścia do kina.
Szczęśliwie, słuchając najnowszej
płyty
Jorgego
Rossy’ego, nie będziemy mieli tego typu rozterek. Beyond
Sunday, reklamowany jako
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wspaniały i dopracowany album jazzowy z udziałem znakomitych muzyków, takim
jest w istocie. Problemem jest
raczej ujęcie w słowa tego, co
z natury słowem nie jest, czyli świata dźwięków.
Przeszukując zasoby internetu w poszukiwaniu materiałów na temat najnowszej płyty Rossy’ego, nie znalazłem
ani jednego tekstu traktującego o samej muzyce. Można
sporo przeczytać o biografii,
dyskografii, relacjach zawodowych, natomiast o muzycznej czy estetycznej stronie Beyond Sunday ani słowa.
Szkoda, ponieważ czasem lubię porównać cudze opinie
ze swoimi.
Przy pierwszym słuchaniu
album sprawia wrażenie
„muzyki tła” z dobrego klubu
jazzowego i nie wymaga specjalnej uwagi. Jednak słuchając płyty po raz kolejny, zaczynamy stopniowo dostrzegać
klimat, warsztat i maestrię wykonawców. To nie jest
przypadkowe nagranie z klubowego jam session. W tej
muzyce usłyszymy doświadczenie, spokój i solidnie dopracowane kompozycje.
Odnosząc się kolejno do
każdego z wykonawców na
pierwszym miejscu wypada
wymienić lidera. Jorge Rossy
– perkusista, pianista i wi-

brafonista – posiadł wyjątkową umiejętność łączenia
harmonii, tkwiącej w fortepianie, z perkusyjnym podejściem do rytmu. Jego gra
na wibrafonie to nie tylko suma jednego i drugiego, ale jest ona równocześnie klimatyczna, co można
usłyszeć choćby w tytułowym Beyond Sunday. Potrafi także znakomicie współpracować z gitarzystą Jaume
Llombartem, w czasie naprzemiennego akompaniamentu. Jego ładne improwizacje w Introspection i Joe’s
Dream to może nie Mike
Mainieri ze Steps Ahead, ale
i muzyka Vibes Quintet to
zupełnie inna stylistyka.
Genialnie na płycie gra legenda perkusji Al Foster.
Muzyk Milesa Davisa, Herbiego Hancocka czy Joe
Henderson’a. Nienaganny
stylistycznie, dysponujący
niebywałą lekkością, a jego
krótkie cztero- lub dwutaktowe solówki w Joe’s Dream to majstersztyk, łączący
time z techniką.
Nie mniejsze uznanie należy się saksofoniście Markowi Turnerowi. Saksofon tenorowy to trudny i specyficzny
instrument, który, podobnie jak wiolonczela, wymaga perfekcyjnego podejścia
do barwy. Turner potrafi grać
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ładnym dźwiękiem, a jego
nienaganna technika słyszalna jest na przykład w: Introspection, Sativa czy Trust.
Doug Weiss na kontrabasie i grający na gitarze Jaume
Llombart to muzycy drugiego planu, uzupełniający barwę, rytm i harmonię. Statyczny, rytmizujący kontrabas
oraz delikatnie brzmiąca gitara, celnie operująca synkopami, wprowadzają spokój
i bazę dla pozostałych muzyków. Próbki improwizacji
Weissa i Llombarta usłyszymy na przykład w kończącym płytę Sleepin’ In.
Muzyka Vibes Quintet nie
należy do gatunku muzyki
ilustracyjnej, toteż trudno
w podsumowaniu zawrzeć
odniesienia do innych dziedzin sztuki. Beyond Sunday to muzyka jazzowa ściśle związana z klimatem
miasta, pewien rodzaj „subkultury”, specyficznego klimatu, który można znaleźć
tylko w dobrych klubach
jazzowych. Bywalcom takich miejsc przypomni nastrój i dostarczy satysfakcji
z obcowania ze znakomitymi artystami, pozostałym
uprzyjemni czas, a może
i zachęci do wyjścia z domu
na koncert. 
Marek Brzeski
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Christian Sands
– Facing Dragons
Mack Avenue, 2018

Młode wilki znowu zaatakowały! Pianista Christian Sands (lat 29) to
przedstawiciel pokolenia,
które z przytupem wchodzi w świat jazzu. Dobrze
wykształcony muzycznie,
prowadzony w przeszłości przez znakomitego muzyka i pedagoga Billy’ego
Taylora, na swoim najnowszym albumie Facing Dragons przekonuje, że talent
podparty solidną edukacją
daje świetne efekty. Znakomite wzorce po raz kolejny stają się też inspiracją do stworzenia albumu,
na którym odnaleźć można indywidualne cechy
młodego artysty.
Najnowsza
propozycja
Sandsa to mieszanka różnych stylów muzycznych
– od popu, jak w Yesterday
Beatlesów (jedynym utworze na płycie nieskompono-

wanym przez Sandsa), poprzez pogodne karaibskie
reggae z domieszką nienarzucającego się jazzowego
fortepianu w Sunday Morings czy latynoskie Sangueo
Soul aż do solidnego jazzowego brzmienia we Frankenstein.
Wprawdzie do nagrania albumu pianista zaprosił
kilku interesujących muzyków, w tym znanych
w Polsce i ostatnio nas odwiedzających – trębacza
Keyona Harrolda i saksofonistę Markusa Stricklanda –
to jednak nie usłyszymy ich
tu za wiele. Chociaż… należy
przyznać, że akurat obaj interesująco zaistnieli w Fight
For Freedom i Frankenstein. W Fight For Freedom na
szczególną uwagę zasługuje
również intrygujący zabieg
aranżerski polegający na zastosowaniu współbrzmienia trąbki i fortepianu.
Na całej swojej płycie Christian
Sands
proponuje
zresztą różne ciekawe rozwiązania aranżacyjne, na
przykład zakończenie frazy
tym samym akordem, granym jednocześnie na fortepianie akustycznym i klawiszach Rhodesa. Mariaż
tych dwóch instrumentów
daje niebanalne i rzadko
spotykane efekty.

Najnowsza produkcja Sandsa, okrzykniętego jednym
z najciekawszych wirtuozów fortepianu jazzowego
swojego pokolenia, pokazuje, że nadal poszukuje on
właściwej dla siebie drogi.
Na razie przekonany o swoich umiejętnościach zasypuje nas gradem efektownych,
szybkich pasaży i dominuje
w większości utworów. Poza
ekscentrycznymi rozwiązaniami materiał ten ujawnia
też dużą wrażliwość i talent
artysty. 
Andrzej Wiśniewski

Juan Andrés
Ospina Big Band
– Tramontana
Juan Andrés Ospina, 2018

Dość karkołomnego zadania podjął się kolumbijski pianista, kompozytor i aranżer Juan Andrés
Ospina. Zgromadził muzyków z ośmiu krajów, by
po raz pierwszy w swojej
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krótkiej karierze utworzyć
z nich big-band, który odbiegać będzie od typowych
schematów
stosowanych
w tego typu zespołach. Na
debiutanckim krążku grupy znalazła się kompilacja muzyki wywodzącej się
z Karaibów i Ameryki Południowej z domieszką jazzu
w postaci improwizacji,
harmonii i podziałów rytmicznych.
Nawiązania do muzyki latynoamerykańskiej są na
Tramontanie wszechobecne. Już w drugim utworze na płycie Todavía No
słychać elementy samby i salsy, z ekspozycją instrumentów perkusyjnych,
improwizującym saksofonem sopranowym i solówką gitary basowej. Cechą
charakterystyczną
utworów zaproponowanych przez
Ospinę są też wstępy do kompozycji, grane bardzo mocnym i szerokim brzmieniem
całej orkiestry. Po chwili
przechodzą one w ciekawe
solówki i różne niebanalne
rozwiązania harmoniczne,
wykraczające poza jednorodną stylistykę.
Można to usłyszeć chociażby w utworze 102 Fahrenheit, z mocno improwizującą
partią solową trąbki, jakby z zupełnie innej bajki,

a mimo to spójną z całym
utworem. Ciekawe rozwiązanie, nieczęsto spotykane
w big-bandach, zastosował
Ospina w utworze Recuerdos De Un Reloj De Pared. Do
improwizującej trąbki dołożył akordeon, który swym
brzmieniem wprowadza do
utworu nostalgiczny charakter argentyńskiego tanga, granego gdzieś w portowej knajpie.
Zaskakującym zwieńczeniem płyty jest Ver Llover.
Utwór rozpoczyna się bardzo nietypowo, bo partią wokalną a capella, w wykonaniu Lucii Pulido. Ciekawe,
charyzmatyczne brzmienie
głosu wokalistki wprowadza nastrój tęsknoty i żalu,
po czym nagle utwór przechodzi w rytmy salsy, z przebijającą solówką saksofonu
sopranowego, by na końcu
znowu zabrzmiał tęskny
śpiew o padającym deszczu.
Podsumowując: kto szuka w muzyce eksperymentów, na pewno na tej płycie je znajdzie. Płyta jest
trochę przekombinowana,
zbyt wiele na niej udziwnień harmonicznych i rytmicznych, nie zawsze uzasadnionych. Na uwagę
zasługuje natomiast dobra
realizacja dźwiękowa nagrań.
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Słuchając utworów z Tramontany, odnosi się wrażenie, że stworzył je kompozytor dysponujący dużą
wyobraźnią i inwencją, któremu brak jeszcze dojrzałości muzycznej. Niemniej
jednak warto poczekać, aż ją
w pełni osiągnie. 
Andrzej Wiśniewski

Tower Of Power
– Soul Side Of Town
Mack Avenue, 2018

Sweet soul music… najsłodsza muzyka soulowa w wykonaniu jej niepokonanych
mistrzów z Kalifornii, obchodzących
niewiarygodną pięćdziesiątą rocznicę!
Brzmi tak samo doskonale, jak za czasów, kiedy królowała niepodzielnie – krystaliczny beat, bezlitośnie
tnące powietrze dęciaki
i pulsujący bas otwierającego płytę zwięzłego intro do
East Bay! All Day! nie pozo-
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stawiają wątpliwości co do
bezwzględnego mistrzostwa
starego dobrego dream teamu.
Tower of Power trwa dalej z niezmienionym trzonem obrośniętej legendą
sekcji dętej, w której są jej
założyciele i autorzy większości kompozycji – Emilio Castillo (saksofon tenorowy) i Stephen „Doc”
Kupka (saksofon barytonowy). Sekcję rytmiczną stanowią niezmiennie David
Garibaldi (perkusja) i Francis Rocco Prestia (gitara basowa). W tym projekcie, po
pięciu latach od ostatniej
płyty, wzięli udział dwaj
wokaliści: odchodzący Ray
Greene i przychodzący Marcus Scott. Na gitarach gra
Jerry Cortez, a na organach
Hammonda Roger Smith.
Legendarną sekcję dętą uzupełnili Tom Politzer (saksofon tenorowy, altowy, barytonowy, klarnet, flet), Adolfo
Acosta i Sal Cracchiolo (trąbka i flugelhorn).
Płyta złożona została z nowych kompozycji i nie ma
żadnych
słabych
punktów. Czternaście utworów to
maksymalny profesjonalizm
i niezliczone pokłady entuzjazmu. Wydaje się, jakby
Tower Of Power byli w jeszcze lepszej formie niż 50 lat

wstecz. Płyta kipi energią i
niedoścignionym mistrzostwem weteranów soulu. Nie
jest żadnym wypoconym comebackiem, ale czystą zabawą gigantów tego gatunku.
Po energetycznym wstępie
East Bay! All Day! temperatura tylko rośnie w Hangin’
With My Baby, z wybuchowym intro bębnów i organów Hammonda, oraz
elektryzującym wokalem
Greena à la James Brown.
Smith szaleje na organach, sekcja dęta tworzy
jednolitą ogłuszającą ścianę doskonałego dźwięku,
a całości dopełniają znakomite chórki. Tempo zwalnia odrobinę w melodyjnym Do You Like That?, nie
tracąc nic na energii, aby
po chwili rozbujać się w tytułowym Soul Side Of Town,
kompletnym kompendium
soulu, z zawodzącą gitarą, śpiewającym pianinem
Hammonda i uwodzącym
barrywhite’owskim basem,
słodkimi chórkami i sensualnymi saksofonami.
Równie dynamiczne są Do
It With Soul, Butter Fried
czy Stop. Nie brakuje oczywiście ballad: słodkiej Love
Must Be Patient And Kind
z nastrojowym wokalem
Scotta i Can’t Stop Thinking
About You oraz dramatycz-

nej Let It Go czy When Love
Takes Control. Selah wzmaga
nieco tempo bluesowym lamentem opłakującym złamane serce, ale z niezawodnym, niepoddającym się
soulowym pulsem i pięknymi pasażami sekcji dętej.
Instrumentalne After Hours buja się cudownym bezbłędnym funkiem, w którym
królują
saksofony
i sekcja dęta. Płytę zamyka adekwatną klamrą wybuchowe East Bay! Oakland Style!, choć wydaje się
to niemożliwe, jeszcze bardziej dynamiczne niż otwierające płytę East Bay! All
Day!, do którego nawiązuje.
Soul Side Of Town to masterclass
soulu.
Każdy
utwór jest tak kompletny,
jak to tylko możiwe – każda nuta jest perfekcyjna,
a jednocześnie spontaniczna. Nie bez znaczenia jest
wybór jako współproducenta Joego Vannelliego,
którego Emilio Castillo zatrudnił do projektu wraz
z inżynierem masteringu
Berniem Grundmanem.
Świetne zwieńczenie półwiecza działalności zespołu.
Gorąco polecam. 
Basia Gagnon
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Parliament
– Medicaid Fraud
Dogg
C Kunspyruhzy Records, 2018

Jest wreszcie dziesiąty studyjny album weterana funku Georga Clintona z zespołem Parliament, pierwszy
od pamiętnego Trombipulation z 1980 roku! W odświeżonej sekcji dętej grają oczywiście weterani Greg
Thomas, Bennie Cowan
i Fred Wesley. Dodatkowej
barwy dostarcza gościnnie
Pee Wee Ellis, rzecz jasna,
ze stajni Jamesa Browna.
Od pierwszych szalonych
dźwięków adekwatnie zatytułowanego Medicated Creep
wiadomo, że mamy do czynienia z niezwykłym konglomeratem funku, rapu
z wokalem i groovem – coś
jak skrzyżowanie Franka
Zappy z Princem, podrasowanego hip-hopem, rapem
i elektroniką.
George Clinton wychował
się w New Jersey, zagłębiu

przemysłu farmaceutycznego i nie szczędzi temuż
krytyki, winiąc go za całe
zło współczesnej Ameryki,
w zamian proponując swój
unikalny miks radosnego,
rubasznego, bezpretensjonalnego soulowego funku
jako leku na wszelkie zło.
Zwięzły album złożony z zaledwie dziewięciu utworów
zręcznie balansuje pomiędzy szaleństwem elektronicznego funku (wspomniany Medicated Creep,
wyśmienity I’m Gon Make U
Sick O’Me, filozofujący Antisocial Media), tanecznym
groovem (swingujący 69,
żartobliwy Oil Jones), nastrojowymi lirycznymi balladami (ujmująco somnambuliczny Psychotropic i Proof Is
In The Pudding) i rasowym
rapem (Backwoods).
Bezkonkurencyjne są obłąkańczy Medicated Creep
i I’m Gon Make U Sick O’Me,
o ciętym jak brzytwa rytmie, elektryzującym wokalu, z nieodłącznymi chórkami i tsunami sekcji dętej.
To właśnie w tej kompozycji Clinton mami funkiem
jako antidotum na wszelkie nasze bolączki – Dr. Feelgood nowej ery. Antisocial Media to gorzkie żale
na temat portali społecznościowych, jak narkotyk
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wciągających nas w swoje
sidła („my twitter finger is
itching like a dope... delete
and repeat...” = „mój twitterowy palec swędzi jak narkotyk... usuń i powtórz... –
tłum. BG).
Płytę zamyka pozornie niewinne, lekko melancholijne
All In. Nie da się tego słuchać
bez słownika amerykańskiego slangu i z przykrością przyznaję, że wiele niuansów tego i innych tekstów
z pewnością uszło mojej
uwagi. Warstwa muzyczna
wystarcza jednak, aby Medicaid Fraud Dogg poświęcić
radosny szalony wieczór. 
Basia Gagnon

Ambrose Akinmusire – Origami Harvest
Blue Note, 2018

Trębacz i kompozytor Ambrose Akinmusire należy
do fali twórców jazzowych
i okołojazzowych, którzy zy-
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skali uznanie w ciągu ostatnich 10 lat, a na ich szeroką rozpoznawalność wpływ
miała praca nad słynnym albumem Kendricka Lamara To Pimp A Butterfly. Trochę
słabo zaczynać przedstawienie kogokolwiek w ten sposób i od razu odnosić się
do bardziej znanych twórców, ale naprawdę trudno
przecenić
znaczenie
tego albumu dla kariery takich muzyków, jak Kamasi Washington czy Thundercat – z całym szacunkiem do
ich talentu i twórczości. Origami Harvest to piąty album
Akinmusire’a, czwarty wydany dla Blue Note. Jest to
płyta dość eksperymentalna,
zawierająca elementy „jazdy po bandzie”, obok których
trudno przejść obojętnie.
Trąbka Akinmusire’a nie
jest wyłącznym protagonistą na Origami Harvest.
Role podzielone są stosunkowo równo między lidera,
smyczkowy kwartet Mivos,
rapera Kool A.D., perkusistę
Marcusa Gilmore’a oraz pianistę Sama Harrisa. Muzycy,
mieszając kompozycję i improwizację oraz momentami usuwając się w cień,
by Kool A.D. lub wokalista
LmbrJck_t wyszli na środek
sceny, zabierają słuchacza
w długą podróż po Ameryce

drugiej dekady XXI wieku.
Utwory, szczególnie trzy
pierwsze, brzmią bardzo
obrazowo, niemalże kinematograficznie. Zmiany tempa, motywów, muzyczne zakręty i mnogość warstw
instrumentalnych pozwalają słuchaczowi poddać się
przewodnikom i zanurzyć
w dźwiękach płynących
z głośników. A o takie zanurzenie coraz trudniej. Z drugiej strony, niektóre elementy wyraźnie przeszkadzają
w przyjemnym odbiorze całości albumu. Chęć zawarcia
wszystkich odjechanych pomysłów na jednej płycie, czasami w jednym utworze, nie
wychodzi dziełu na dobre.
Gdy słuchamy trzech różnych utworów w jednym,
następujących po sobie – jest
to przyjemne i akceptowalne. Gorzej, gdy z głośników
dobiega coś na kształt trzech
utworów jednocześnie, jak
np. we Free, White and 21. Tu
zaczynają się schody. Bo dostajemy ogrom warstw instrumentalnych, słyszymy
jakieś krzyki (zwierzęce?),
a sam Akinmusire wymienia imiona młodych Afroamerykanów
zabitych
przez policję. Pomysł bardzo ciekawy, ale efekt ostateczny zawodzi. Podobnie
w Particle/Spectra – są krót-

kie momenty, gdy dzieje się
zbyt dużo i aż chce się zapauzować, by zaczerpnąć
tchu. Takich „problemów”,
w kwestiach instrumentalnych i kompozycyjnych, nie
ma jednak na Origami Harvest zbyt dużo. Mamy niestety większy problem…
Jeśli Akinmusire jest kierowcą, to na Origami Harvest w fotelu pasażera siedzi
Kool A.D. – raper znany z trochę abstrakcyjnej, trochę komicznej, a trochę hipsterskiej grupy Das Racist, której
twórczość była w mojej ocenie całkiem akceptowalna. Zespół zakończył działalność w 2012 roku. Obecnie
Kool A.D. wydaje tyle albumów rocznie, że nie nadążam za nim i nawet nie
mam zamiaru nadążać – nigdy nie znalazłby się nawet
w setce moich ulubionych
MC, gdybym miał takie rankingi robić (ale nie robię, bo
nie mam czasu na głupoty!).
Na Origami Harvest, podobnie jak na wielu innych projektach, Kool A.D. wyrzuca z siebie improwizowane
zwrotki, na ogół składające
się z krótkich fraz, momentami niezwiązanych ze sobą,
sprawiających wrażenie parodii – czy to przeintelektualizowanego, „kosmicznego”
rapu a la Canibus, czy pry-
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mitywnego i ordynarnego
niczym Lil Pump. Cokolwiek
robi – wystawia słuchacza
na próbę cierpliwości.
Wersy, które mają wywoływać emocje, komentować
brutalność policji i jednocześnie chyba zawierać jakąś zabawę słowem, brzmią
jak jakiś mdły żart: „America/ Americana/ America,
nah/ The big monster/ The
pigs kill men with the pigments darker”. Poważnie?!
I zanim usłyszę chór fanatyków sztuki „nowoczesnej”
i wszystkiego co inne: „Och,
jaki on abstrakcyjny!”, „Och,
jest tak bardzo poza ramami tradycyjnego rapu”, „Och,

ma gdzieś wszelkie zasady”,
„Ach, on przecież improwizuje”. Nie, misiaczki. Poza
ramami to był Ol’ Dirty Bastard, abstrakcyjny to jest
MF DOOM, oryginalny to
jest E-40. Rzucam zgniłym
pomidorem w stronę sceny. Mamy zbyt duży wybór
wspaniałych raperów, żeby
tracić czas na Kool A.D. Zabierajcie go stąd.
Origami Harvest jest porządnym albumem, zawierającym
wiele dobrych momentów.
Nie zapisałbym jednak większości eksperymentów i ryzykownych decyzji na plus.
W mojej ocenie bywają irytujące, asłuchalne, psują od-
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biór całości i sprawiają wrażenie wrzuconych wyłącznie
po to, by pochwalić się odwagą i otwartością. Bardzo szanuję podejmowanie ryzyka
w muzyce i poszukiwania, ale
niestety wiążą się one z możliwością klęski. Origami Harvest zdecydowanie klęską nie
jest – tym niemniej pozostawia uczucie niedosytu. Może
następnym razem.
Na marginesie: jestem szczerze ciekaw, co by wyszło,
gdyby Akinmusire zamiast
ze smyczkowym kwartetem
Mivos współpracował z rapowym trio Migos. 
Adam Tkaczyk
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Przełomowy rok Agi Zaryan
Piotr Pepliński
piotr.p.peplinski@wp.pl

Aga Zaryan – High & Low
Warner Music Poland, 2018

Od wydania debiutanckiej płyty
My Lullaby w 2002 roku Aga Zaryan pnie się na szczyt polskiej (i nie
tylko) wokalistyki jazzowej. Na jej
nowe nagrania trzeba było jednak
ostatnio czekać bardzo długo. Po
pięciu latach oczekiwania, pod koniec ubiegłego roku przypomniała
o sobie aż dwoma konceptualnymi
krążkami.
Niedoszła tenisistka, absolwentka Policealnego Studium Jazzu
im. Henryka Majewskiego w Warszawie. Stypendystka i uczestniczka warsztatów jazzowych
w Stanford oraz Jazz Camp West
w Stanach Zjednoczonych. Laureatka kilku Fryderyków. Każdy jej
projekt jest dopracowany i kreatywny. Większość z jej krążków

pokryła się złotem i platyną. Nie
jest to częste w niszowej kategorii, jaką jest „vocal jazz” oraz piosenka autorska.
Dla Agi Zaryan ważne jest słowo,
przekaz. Często sięga ona po poezję z górnej półki. Nie jest jej obcy
aktywizm społeczny, współpracuje między innymi z Amnesty International oraz innymi organizacjami broniącymi praw człowieka.
Ambasadorka akcji społecznej Ramię w ramię po równość. Głośno
głosi swoje poglądy. Walczy o równość i szacunek. Wymagający miłośnicy talentu oraz zmysłowego,
ciepłego, matowego głosu Agnieszki Skrzypek (to jej pierwotne personalia) nie przestają być zaskakiwani.
Artystka ma na swoim koncie płyty wypełnione standardami pochodzącymi z Great American Songbook (My Lullaby, 2002), coverami
Shirley Horn i Leonarda Cohena (Picking Up The Pieces, 2006),
poezją powstańczą (Umiera piękno, 2007), wierszami Denise Levertov (Looking Walking Being, 2010),
liryką Czesława Miłosza, Jane Hirshfield oraz Anny Świrszczyńskiej
(A Book Of Luminous Things, 2011).
Album z 2013 roku Remembering
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Aga Zaryan – What Xmas Means To Me
Warner Music Poland, 2018

Nina & Abbey był z kolei hołdem
dla dwóch bogiń jazzu oraz wielkich inspiracji wokalistki – Abbey
Lincoln oraz Niny Simone. Po nim,
po pięciu latach przerwy, otrzymaliśmy niemal w tym samym czasie
dwa krążki konceptualne: High &
Low oraz What Xmas Means To Me.
Charyzmatyczna Aga Zaryan na
High & Low prezentuje dwanaście
anglojęzycznych kompozycji. Niemal wszystkie z nich to autorskie
songi. Zaryan jest autorką większości tekstów. Kompozytorami
są jej wieloletni współpracownicy – pianista Michał Tokaj (współproducent płyty), gitarzysta David
Dorůžka, basista Dariusz Oleszkiewicz oraz pianista Marcin Wasilewski.
Eklektyczna, różnorodna w warstwie muzycznej płyta zaprasza
do podróżowania przez intymny
świat pieśniarki. Jest zapowiedzią
nowego, zaskakującego brzmienia
w jej twórczości. Świadczy o doj-
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rzałości, samoświadomości i niezależności Zaryan jako artystki, obywatelki, Polki oraz jako kobiety. Mamy tu elementy R&B, funku, jazzu, a nawet
bossa novy. Mimo tej różnorodności płyta jest spójna. Nacisk kładzie się tu na podkreślenie nierozerwalnego związku jazzu z pokrewnymi gatunkami. Subtelność, wyrafinowanie, dbałość o fakturę
kompozycji, wrażliwość na niuanse, symbiotyczny dialog wokalistki z jej muzykami to cechy High
& Low nasuwające się już po pierwszym odsłuchaniu. Na krążku tym jest nieco bardziej żywiołowo
niż na dotychczasowych płytach.
Album High & Low zadedykowany został „wszystkim, którzy szukają równowagi w oszalałym
świecie”. O równowadze, pogodzeniu się z tym, co
przynosi los, traktuje otwierający płytę Back. Przemijanie, ulotność życia, zachwyt nad nim to motyw przewijający choćby w Not Here For Long. Głos
Zaryan pięknie koegzystuje tu z trąbką Roberta
Majewskiego, a na perkusji gościnnie gra Munyungo Jackson.
Singlowe Spirit Voices to pean na cześć natury, harmonii, Matki Ziemi, różnorodności otaczającego nas świata. Radosny, witalny, pogodny
utwór z repertuaru Paula Simona okraszony został elementami latynoskimi oraz afrykańskimi
motywami. Artystka śpiewa tu w języku ojczystym i portugalskim. Perkusjonalia Pedra Segundo oraz tuba Corbina Jonesa idealnie wpasowały się w południowy klimat piosenki. Turn Me
On to bardzo zmysłowa, kobieca, wręcz erotyczna
pieśń. Nieco perwersyjny szept Agi Zaryan przywodzi na myśl Sade.
W Dreams, Themes & Schemes artystka nawołuje, by być sobą. Jesteśmy wyjątkowi, żyjmy tu i teraz. Nasze życie jest w naszych rękach. A Story From
A Tram (Listen Little Man) wzięła się z obserwacji
mieszkańców Polski podczas jazdy komunikacją
miejską. Geri to piękny hołd złożony zmarłej przed
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rokiem wybitnej pianistce Geri Allen. Zachwycająca wokaliza. Allen zagrała na płycie Zaryan Remembering Nina & Abbey. Płytę zamyka Evil Steviego Wondera.
What Xmas Means To Me to album świąteczny, na
którym znalazło się jedenaście utworów. Łączy je
idiom amerykańskiej tradycji śpiewania piosenek
świątecznych, pastorałek. Wśród nich są klasyki gatunku: Sleigh Ride, Santa Claus Is Coming To Town,
Jingle Bells, The Christmas Song, Blue Christmas, Little
Drummer Boy. Obok nich piękna melancholijna
pieśń Wondera Someday At Christmas. Płyta została
zrealizowana z udziałem European Jazz Sextet oraz
Prague Filmharmonic Orchestra. Nagrania odbywały się w Nowym Jorku, Warszawie oraz w Pradze.
Ponadczasowe evergreeny nabierają tu nowego
smaku, brzmią świeżo. Poszerzone instrumentarium, subtelne, przemyślane orkiestracje sprawiają, że zapomina się o poprzednich wykonaniach. Dzięki głosowi Agi Zaryan od pierwszych
nut czujemy świąteczną, podniosłą, magiczną atmosferę. Piosenki te niosą ekumeniczne przesłanie pokoju, humanizmu, nadziei i tolerancji.
Otulają błogim ciepłem, traktują o bliskości oraz
radości z przeżywania świąt z bliskimi i przyjaciółmi. Niezależnie od szerokości geograficznej, koloru skóry, wyznania, poglądów. Nie można nie wspomnieć o gościnnym udziale brata Nat
King Cole’a. Freddy Cole zaśpiewał wraz z Zaryan w stonowanym The Christmas Song, w radosnym Santa Claus Is Coming To Town oraz w swingowym Jingle Bells. Tym spotkaniem w studiu
Agnieszka Skrzypek spełniła jedno ze swych mu-

zycznych marzeń. Cymes! Album
zamyka oryginalna interpretacja Nim przyjdzie wiosna Czesława Niemena z tekstem Jarosława Iwaszkiewicza. Niemen byłby
z niej dumny.
Postawię What Xmas Means To Me
na półce obok świątecznych albumów Elli Fitzgerald, Franka Sinatry, Binga Crosby’ego, Judy Garland,
Leny Horne, Nat King Cole’a, Natalie Cole, Barbry Streisand, Nancy
Wilson, Tony’ego Bennetta, Arethy
Franklin, Dianne Reeves, Mela
Torme’a, Diany Krall. Balsam dla
duszy w zimowy czas!
Aga Zaryan może uznać rok 2018
za ważny, czy wręcz przełomowy
dla rozwoju swojej kariery. Wydała
dwa znakomite albumy. Ich premierze towarzyszyła wyprzedana na
pniu trasa koncertowa obejmująca
aż 15 miast. Materiał ten zasługuje
na europejskie sceny. High & Low to
nowy rozdział. Świadczy o progresie, potrzebie kreacji, rozwoju wokalistki. Jest to dojrzała, odważna,
świadoma, spełniona wypowiedź
artystyczna. Do wielokrotnego słuchania. What Xmas Means To Me na
pewno umilała czas w ubiegłoroczne święta i będzie spełniać taką
rolę w kolejnych latach. 

JazzPRESS swingująco
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Projekt głęboko przemyślany
Jarosław Czaja
jarczaja@poczta.onet.pl

Piotr Schmidt Quartet – Saxesful
SJ Records, 2018

Jak ten czas leci. Pamiętam okładkę koncertowej płyty Wierba &
Schmidt Quintet z festiwalu Getxo
w Hiszpanii, na której zespół wyglądał jak grupa nastolatków. Teraz
Piotr Schmidt to już doświadczony
weteran, mający na koncie oprócz
czterech płyt wspomnianej grupy także dwa projekty solowe. W
tym roku ta lista wydłużyła się o
dwie następne pozycje. Zanim zdążyłem napisać o jego nowej płycie
Saxesful, ukazała się już następna,
nagrana przez trębacza w hołdzie
Tomaszowi Stańce. Tempo zaiste
niezwykłe.
Z obiema płytami miałem tak: najpierw kręciłem nosem, bo Schmidt
bliski jest teraz stylistyce ECM-u, a

ja akurat za nią nie przepadam. Ale
kiedy zacząłem słuchać tej muzyki,
to „wsiąkałem” całkowicie i zapominałem choćby o tym, że nie lubię, kiedy w jazzie rytmika jest śladowa lub tylko domyślna, a tempo
„stoi” w miejscu. Niewątpliwie więc
nasz wciąż młody trębacz ma coś,
co można nazwać charyzmą. Potrafi przekonać do siebie każdego
niemal słuchacza.
Kiedy zobaczyłem reklamę Saxesful, spodziewałem się naiwnie ognistego jam session, czyli czegoś
w stylu Piotr Schmidt kontra siedmiu wspaniałych saksofonistów
w osobach Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Henryka Miśkiewicza, Macieja Sikały, Piotra Barona, Adama
Wendta i Grzecha Piotrowskiego.
Jednak trębacz nie poszedł na żywioł i zaserwował nam projekt głęboko przemyślany, w którym nikt
się nigdzie nie spieszy. I dobrze,
aczkolwiek odrobinę mi żal tej niewykorzystanej okazji, aby trochę
„dać czadu”.
Nie ma wątpliwości, że Saxesful
znacznie wystaje poza przeciętność. W końcu rzadko się zdarza,
aby na jednym krążku grali wszyscy najwybitniejsi bodaj, żyjący
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w Polsce saksofoniści. Repertuar stanowią – oprócz
dwóch krótkich kompozycji kwartetu Schmidta –
same standardy.
Otwierająca całość potoczysta i długa wersja Stella By Starlight, z udziałem Henryka Miśkiewicza,
jest nieco myląca, bo od początku pełna wibracji i drive’u sekcji. Tymczasem następne utwory
grane są już w zupełnie innej konwencji, rozpoczynają się od wolnych i misternych, ale też bardzo długich, dochodzących nawet do trzech minut
wstępów. Trochę to ryzykowne, bo mimo świetnej dyspozycji pianisty Wojciecha Niedzieli jest to
igranie z percepcją słuchacza. Ale to może moje
osobiste skrzywienie, bo najbardziej lubię coś takiego, co występuje w zasadzie tylko w jednym
utworze – Summertime (z udziałem Piotra Barona), kiedy po spokojnym wstępie rusza fajnie sekcja rytmiczna.
Jednak Piotr Schmidt nie lubi zbytnich kontrastów
i w zasadzie cała płyta jest stonowana. Ale za to jej
wielkim atutem są zjawiskowe interpretacje standardów. Przecież człowiek nasłuchał się już w życiu
tych amerykańskich songbooków i wydawało się,
że nic go nie zdziwi w tej materii. A jednak! Interpretacje kwartetu Schmidta w składzie: Wojciech
Niedziela (fortepian), Maciej Garbowski (kontrabas), Krzysztof Gradziuk (perkusja), plus zaproszeni saksofoniści, są niezwykle ciekawe i niebanalne.
W zasadzie o każdym utworze można by napisać
osobny elaborat. Klimat całości, brzmienie trąbki Piotra Schmidta i standardowy repertuar Saxesful kojarzy mi się z orkiestrową płytą Cheta Bakera My Favourite Songs, chociaż zestaw tematów
jest inny. To najwyższe wtajemniczenie. Podobnych
płyt powstało do tej pory w Polsce niewiele, dlatego chylę czoło z podziwem. Aha, i co jeszcze ważne
– Piotr Schmidt nie dał się swoim gościom saksofonistom zdominować, a nawet w pewien sposób wyrwał ich z ich własnej strefy komfortu. Zbigniew

Piotr Schmidt Quartet – Tribute to Tomasz
Stańko
SJ Records, 2018

Namysłowski w „kołysance” Alice
In Wonderland? Zadziwiające...
Tribute to Tomasz Stańko – po
śmierci nieodżałowanego Tomasza
Stańki podobnych tribute’ów będzie jeszcze sporo. Ważne, że Piotr
Schmidt złożył hołd swojemu mistrzowi w bardzo naturalny i bezpretensjonalny sposób. Program
jest w zasadzie autorski, skomponowany przez samego Schmidta
albo przez jego kwartet, w składzie
identycznym co na Saxesful, za wyjątkiem zjawiskowo wykonanej komedowskiej kołysanki Rosemary’s
Baby i tematu Epilog autorstwa
Bartka Pieszki. Nie zmienia to faktu, że ta długa płyta (60 minut) jest
w klimacie, brzmieniu i narracji
bardzo „stańkowa”.
Jest tu wszystko to, z czym kojarzy
nam się twórczość autora Suspended Night, czyli refleksyjność, przestrzeń, niespieszność wypowiedzi
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i przejrzystość frazy. Mało jest za to
odwołań do owej podskórnej drapieżności Stańki, chociaż jakieś
echa free (Distraction) czy eksperymentów dźwiękowych (Hollowness) dałoby się znaleźć.
Owszem,
momentami
Piotr
Schmidt w brzmieniu trąbki, budowie frazy czy w stopniowaniu
napięcia niebezpiecznie zahacza
wręcz o imitację (A Melancholy Routine, Sorrow), ale nigdy nie przekracza cienkiej granicy. Znowu będę
marudził, ale mnie osobiście szkoda, że tak mało jest tutaj dynamiki.
Nic nie poradzę, że jakkolwiek cenię
całość, to najbardziej podobają mi

Pasmo LIVE

się (oprócz Rosemary’s Baby) dwa utwory z samego
końca, a mianowicie grany od początku szybko i rytmicznie Transgress oraz Norm, gdzie bębny wreszcie
mają więcej do powiedzenia.
Na koniec jeszcze jedna kwestia. Uważam, że dobrze
się stało, że na okładce znalazło się obok nazwiska
lidera, czyli Piotra Schmidta, także nazwisko pianisty Wojciecha Niedzieli. Jego udział w obu najnowszych projektach Schmidta jest nie do przecenienia.
Ba, ten rok można by spokojnie obwołać w naszej fonografii „rokiem Niedzieli”, bo przecież muzyk ten
współtworzył także komedowski projekt „Ptaszyna”
Wróblewskiego. Jak słychać, pianista jest w życiowej formie i nic dziwnego, że „wszyscy święci” chcą
z nim nagrywać. Cały kwartet zresztą brzmi jak monolit, tak więc czekamy z ciekawością na następne
krążki. Oby były nieco żywsze... 

(piątki, godz. 20:00)

18

JazzState, Tomasz Chyła Quintet

25

Cały ten jazz! LIVE! Anna Serafińska Trio CHOPIN

1

Mistrzowie Polskiego Jazzu. Andrzej Kurylewicz

stycznia

stycznia

lutego
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Satoko Fujii. Cesarzowa improwizacji
o wielu obliczach
Rafał Zbrzeski
rafal.zbrzeski@radiokrakow.pl
Autor jest dziennikarzem Radia Kraków.

Płyty, pod którymi podpisuje się
japońska pianistka Satoko Fujii,
zmuszają słuchacza do wytężenia
uwagi i z reguły nie należą do nagrań najłatwiejszych w odbiorze,
ale przecież rekompensują to z nawiązką swoją zawartością. Artystce
nie zdarza się raczyć swoich fanów
wypełniaczami, nawet jeśli – tak
jak w roku 2018 – wydawnictw z jej
udziałem pojawia się na rynku zatrzęsienie.
Pretekstem do zmasowanej aktywności wydawniczej były sześćdziesiąte urodziny Fujii, która postanowiła uczcić swój jubileusz
wypuszczając na rynek co najmniej
raz w miesiącu kolejny album.
Choć żadne z tych nagrań nie przetrze sobie zapewne nigdy szlaku
na szczyty list sprzedaży, to z całą
pewnością miłośnicy improwizacji
będą wielce ukontentowani taką
akurat formą świętowania.
Urodzinowa seria wydawnictw Satoko Fujii prezentuje szerokie spektrum zainteresowań artystki – na
jubileuszowych płytach pojawia
się ona chyba we wszystkich rolach, jakie od lat odgrywa na muzycznej scenie. Satoko jest nie

tylko pianistką, ale również kompozytorką, aranżerką i dyrygentką,
a w wielu przypadkach role te ze
sobą łączy. Dodatkowo każda z płyt
zarejestrowana została przez inny
skład, z którym Japonkę połączyły
artystyczne więzi.

Kaze – Atody Man
Podobnie jak większość zespołów
współtworzonych przez Satoko Fujii, Kaze to formacja międzynarodowa – obok pianistki tworzy ją
dwóch trębaczy: jej życiowy partner Natsuki Tamura oraz Francuz
Christian Pruvost, a za perkusją
skład uzupełnia jego rodak Peter

Kaze – Atody Man
Circum Disc, Libra Records, 2018
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Orins. Atody Man to piąty krążek
w dorobku założonej w 2011 roku
grupy. Po ubiegłorocznym eksperymencie z poszerzeniem składu do
sekstetu zespół powrócił do starej
formuły, co zaowocowało nowym
albumem.
W muzyce Kaze, od początku mojej znajomości z twórczością grupy, pociągało mnie wysoce abstrakcyjne podejście do materii
dźwiękowej, zderzone z bardzo
konkretnymi, klarownymi partiami odwołującymi się nawet niekiedy do muzyki klasycznej. Zespół
nadal operuje starannie wypracowaną strategią, a cała zabawa polega na tym, że nie wiadomo, kiedy
dzika, z pozoru nieokiełznana improwizacja przerodzi się w formy
uporządkowane. Owa niepewność,
o dziwo, nie mija wraz z kolejnymi odsłuchami albumu – muzyka,
która znalazła się na Atody Man,
ma przedziwną zdolność brzmienia tak, jakby za każdym razem
tworzona była na nowo.
Odniosłem wrażenie, że w stosunku do poprzednich wydawnictw
zespołu środek ciężkości poszczególnych utworów przesunął się nieco bardziej w kierunku minimalizmu. Owszem, muzycy rozwijają
swoje partie i niejednokrotnie odmalowują skomplikowane dźwiękowe pejzaże, ale klucz do muzyki z Atody Man zaklęty jest właśnie
w tych najprostszych, stonowanych
i oszczędnych fragmentach.

Satoko Fujii Orchestra Berlin
– Ninety-Nine Years
Libra Records, 2018

Satoko Fujii Orchestra Berlin
– Ninety-Nine Years
Berlińska orkiestra prowadzona
przez Fujii swój pierwszy materiał wydała trzy lata temu i jest
chyba jedynym składem związanym z japońską artystką z polskim muzykiem na pokładzie
– na obu albumach zagrała krakowska saksofonistka Paulina
Owczarek. W przeciwieństwie do
debiutu na Ninety-Nine Years nie
usłyszymy natomiast gry samej
Satoko, która całkowicie poświęciła się komponowaniu i prowadzeniu zespołu.
Na płytę trafiło pięć rozbudowanych utworów, które choć skomponowane, pozwoliły poszczególnym instrumentalistom rozwinąć
pomysły improwizatorskie. Wspaniały popis umiejętności dał basista Jan Roder solowym wstępem
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do utworu tytułowego, a przykuwających uwagę momentów jest
oczywiście więcej, i nie są to tylko
popisy poszczególnych instrumentalistów.
Choć nominalnie
Ninety-Nine
Years to płyta orkiestry, to każdy
z muzyków odcisnął na nagraniu
swoje własne piętno, a fragmenty, w których słyszymy grę wszystkich członków składu, stanowią
sumę ich indywidualności. Odwrotnie niż na płycie Kaze – odniosłem wrażenie, że w przypadku
albumu berlińskiej orkiestry jego
rdzeń stanowią najbardziej zmasowane, grane wspólnie riffy, wokół których cała reszta rozrasta się
i przeplata niczym fantastyczne,
abstrakcyjne pnącza.

Satoko Fujii / Joe Fonda /
Gianni Mimmo – Triad
Na dwóch jubileuszowych propozycjach Satoko Fujii widnieje nazwisko muzyka, którego cenię
sobie niezwykle wysoko – nowojorskiego kontrabasisty Joe Fondy.
Po spotkaniu dwóch tak wyrazistych osobowości wiele więc sobie
oczywiście obiecywałem. Na płycie
Triad skład uzupełnił włoski saksofonista sopranowy Gianni Mimmo. Nie ukrywam, że było to moje
pierwsze spotkanie z tym muzykiem, ale ufając dwójce wyżej wymienionych artystów, nie zawiodłem się.

Kolejna odsłona twórczości japońskiej pianistki ma charakter dużo
bardziej intymny i kontemplacyjny niż nagrania Kaze i Satoko Fujii Orchestra Berlin. Muzyka z tego
krążka to właściwie współczesna
kameralistyka zanurzona w idiomie improwizacji. Album Triad dokumentuje liryczne spotkanie artystów, którzy nie czują presji, nie
spieszą się, a swoją muzyczną rozmowę toczą w odpowiadającym im
tempie. Środek ciężkości dźwiękowej narracji płynnie przenosi się
pomiędzy trójką instrumentalistów i nawet zaskakująco rozbudowany (ponad 40 minut) utwór
Birthday Girl nie sprawia wrażenia
dłużącego się.
Oczywiście Fujii nie byłaby sobą
gdyby nie zderzyła liryzmu z szaloną, nerwowo postrzępioną ekspresją – stąd nie dziwią dwie ostatnie,
mocno zróżnicowane pod wzglę-

Satoko Fujii / Joe Fonda / Gianni Mimmo
– Triad
Long Song Records, 2018
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dem dynamicznym kompozycje.
Nie stanowią jednak one najmocniejszego punktu albumu, który
ciut lepsze wrażenie robiłby, gdyby
pozostać tylko przy trzech pierwszych utworach. Nie uważam bynajmniej tych kompozycji za złe. Po
prostu nie pasują do klimatu budowanego przez większą część płyty Triad – a więc przez ponad pięćdziesiąt minut. Ciekawostką jest, że
zarówno w tym, jak i w kolejnym
nagraniu Joe Fonda prezentuje się
również jako flecista.

Satoko Fujii & Joe Fonda – Mizu
Mizu to z kolei album zarejestrowany przez duet pianistki i kontrabasisty. Skład mniejszy niż na Triad
okazał się też mniej liryczny. Fujii
i Fonda znakomicie operują możliwościami swoich instrumentów,
nieustannie dialogując, jednak podążają w nieco inną stronę – bliżej
jazzowej awangardy niż współczesnej „poważnej” kameralistyki, choć
i ten muzyczny trop w wykonaniu
Fujii często wydaje się być podszyty
europejską muzyką doby romantyzmu – jak chociażby w cudownej
solówce pianistki rozpoczynającej
druga połowę kompozycji Rik Bevernage.
Podczas muzycznej konwersacji
Fujii i Fondy częstokroć to kontrabas brzmi o wiele śpiewniej od fortepianu, którego poszarpane, nerwowe dźwięki stoją w kontrze do

Satoko Fujii & Joe Fonda – Mizu
Long Song Records, 2018

melodii tkanych przez basistę. Owo
przeciwieństwo nie stanowi przeszkody, aby ostro brzmiący instrument Fujii pięknie uzupełniał się
i splatał z miękkim brzmieniem
kontrabasu Fondy, a za moment
dołączał do melodyjnego grania
lub całkowicie zamieniał się rolami lub wspólnie zbliżał do sonorystyki. Mocy i autentyczności temu nagraniu dodaje pewien
szczegół – okrzyki, które pozostawiono w nagraniu dyskretnie, acz
stanowczo, podkreślają, jak mocno
muzycy zaangażowani byli w kreację tych dźwięków.

Satoko Fujii & Alister Spence
– Intelsat
Mizu to niejedyna płyta zarejestrowana w duecie, która ukazała się
w urodzinowej serii pianistki. Album Intelsat zarejestrowała ona
wspólnie z australijskim klawiszowcem Alisterem Spencem, któ-
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ry zagrał na pianie elektrycznym
Rhodesa oraz odpowiada za efekty
elektroniczne i preparacje.
Intelsat rozpoczyna się niczym
klasyczna ambientowa produkcja, jest spokojnie, nieco mrocznie, bez wyraźnie zarysowanej
melodii – muzyka tkana z szumów. Gdy w utworze Narvi odzywają się klawisze Spence’a, robi się
mniej ambientowo, ale coraz bardziej mrocznie i kosmicznie. Satoko świetnie wypada w zderzeniu
z elektryczno-elektroniczną fakturą muzyki o niezwykłej intensywności. Nieco uspokojenia przynosi melodyjny Fenrir, ale mroczna
aura powraca w kolejnych kompozycjach.
Sporo na Intelsat hipnotyzujących dźwięków, gdzieś z pogranicza ambientu i odgłosów kosmosu splecionych z improwizacją
i melodią roztaczających mroczną
aurę. Płyta na równi niepokojąca
i wciągająca.

Satoko Fujii & Alister Spence – Intelsat
Alister Spence Music, Satoko Fujii, 2018

Kira Kira – Bright Force
Libra Records, 2018

Kira Kira – Bright Force
Obok głównej bohaterki niniejszego tekstu Alister Spence wszedł też
w skład kwartetu Kira Kira, który współtworzą perkusista Ittetsu Takemura i trębacz Natsuki Tamura. Początek Bright Force aż kipi
od emocji, jest gęsto, intensywnie,
a klawisze Spence’a w Because Of
The Sun nadają utworowi kosmicznego wymiaru. Gra Australijczyka
wyśmienicie dopełnia freejazzowe
szaleństwo pozostałych członków
składu.
Zasadniczą część płyty stanowi trzyczęściowa suita zatytułowana Luna Lionfish. W części
pierwszej wyciszona, podążająca w kierunku sonorystycznych
poszukiwań, by z wraz z czasem
trwania nabrać mocy i odjechać
w połamane rytmicznie improwizacje o groove’owym zabarwieniu i poprzez intensywny, zmaso-
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wany brzmieniowo finał zatoczyć
koło, powrócić do punktu wyjścia
i rozpłynąć się w wyciszonej końcówce.
Podbarwiony elektroniką i elektrycznymi klawiszami eksperymentalny jazz, który znalazł się
na debiutanckiej płycie Kira Kira,
to jedna z najmocniejszych propozycji spośród jubileuszowych wydawnictw sygnowanych przez Satoko Fujii. Z kolei nie tak znów
często obecna na płytach Fujii elektronika znalazła też swoje miejsce w muzyce kolejnej grupy, która
uświetniła urodziny artystki.

Mahobin – Live At Big Apple
In Kobe
Mahobin to kolejna z formacji,
które współtworzą Fujii i Tamura, obok małżeństwa w kwartecie
znalazły się duńska saksofonistka Lotte Anker oraz Japonka Ikue
Mori, niegdyś perkusistka silnie
związana ze sceną no wave, a obecnie czołowa nowojorska specjalistka od awangardowej elektroniki.
Mocno
sfeminizowany
skład
w odsłonie koncertowej prezentuje dźwięki z całą pewnością
należące do świata muzyki improwizowanej, który z jazzem łączą bardzo luźne więzi. W wielu momentach charakterystyczna
„deszczowa” elektronika Ikue
Mori wybija się na pierwszy plan,
nasycając muzykę specyficzną at-

Mahobin – Live At Big Apple In Kobe
Libra Records, 2018

mosferą rozedrganych dźwiękowych refleksów. A kiedy chowa
się w tle, często wypełnia je głębokim pulsem – niczym zwielokrotniony i przetworzony zapis kardiogramu.
Z kolei instrumenty dęte operują
raczej w wysokich rejestrach, grając przeciągłe, przeszywające partie. Fortepian Fujii wynurza się co
jakiś czas z gęstwiny dźwięków,
brzmiąc w sposób majestatyczny i zdecydowany. Jednym z najbardziej magicznych momentów
tego nagrania jest duet Mori i Fujii,
wieńczący ponadczterdziestominutowy utwór Rainbow Elephant.

Satoko Fujii – Solo
Na koniec mojego subiektywnego
wyboru z urodzinowego katalogu
japońskiej pianistki pozostawiłem
płytę, która zrobiła na mnie największe wrażenie. I przyznaję bez
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Satoko Fujii – Solo
Libra Records, 2018

wstydu, że opisanie wrażeń z odsłuchu tego albumu było dla mnie
jednym z największych wyzwań
w historii moich recenzenckich
potyczek.
Nie należę do osób, które szczególnie lubują się w recitalach solowych, obojętnie o jaki instrument
chodzi. Tym razem oniemiałem
jednak z zachwytu. Satoko Fujii zdaje się stanowić jedność ze swoim
instrumentem,by odnieść się do japońskiej kultury – wydaje się być

jak samuraj i jego miecz, złączeni
nie tylko na poziomie fizycznym,
ale i duchowym. W tym nagraniu
artystka i fortepian stają się jednym na wielu poziomach, porażając
lekkością, precyzją, a jednocześnie
zdecydowaniem i siłą. Zdaję sobie
oczywiście sprawę, że tak entuzjastyczna recenzja może nie budzić
zaufania – pozostaje mi zatem tylko zachęcić do sięgnięcia po album
Solo. Jeśli muzyka może być wyrazem absolutu, to jest nim właśnie ta
płyta, przy której The Köln Concert
Keitha Jarretta wydaje się być pozycją ciut przereklamowaną.
Satoko Fujii to artystka o wielu, spójnych ze sobą, obliczach. Przeróżne
odsłony jej twórczości dopełniają się
między sobą, dając fascynujący obraz
bogactwa możliwości, które można
wyzwolić kombinacją doświadczenia, opanowania warsztatu, otwartości i kreatywności. Gdyby w muzyce improwizowanej obowiązywała
dawna tytulatura, Fujii powinna nosić tytuł cesarzowej. 
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20
stycznia

WARSZAWA

25
stycznia

WARSZAWA

JAZZ SESSION: GADT / CHOJNACKI / GRADZIUK

Trio Gadt / Chojnacki / Gradziuk zainauguruje w nowym roku
koncerty z cyklu Jazz Session w warszawskim klubie BARdzo
bardzo. Zespół zaprezentuje materiał z wydanej przed dwoma
laty płyty Renaissance.
Trio w składzie: Anna Gadt – głos, Zbigniew Chojnacki – akordeon i Krzysztof Gradziuk – perkusja, wykona autorskie przeróbki utworów należących do kanonu dzieł kompozytorskich
epoki renesansu. Są to daleko posunięte interpretacje, a niekiedy nawet improwizacje swobodnie zainspirowane dawnymi
kompozycjami.
DOBRY WIECZÓR JAZZ: DAWID LUBOWICZ

Dawid Lubowicz jest od lat jednym z filarów Atom String Quartet. Płyta Inside, z której materiał zaprezentuje 25 stycznia
w warszawskim teatrze Roma, jest jego autorskim debiutem.
Pochodzi z zakopiańskiej rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Jest absolwentem akademii muzycznych w Warszawie i w Katowicach. Zdobył czwartą nagrodę w konkursie
kompozytorskim Crossover Composition Award 2015 oraz
trzecie miejsce w pierwszej edycji Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta.
Jako aranżer i kompozytor współpracuje między innymi z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie, Teatrem Narodowym,
Teatrem Starym w Lublinie, Operą Novą w Bydgoszczy, Teatrem Muzycznym w Poznaniu.
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JAZZZAMEK: RACZKOWSKI / KOSTKA DUO

26

Ich debiutancka płyta zatytułowana Duo ukazała się w maju
2018 dzięki zwycięstwu w konkursie Jazzowy Debiut Fonograficzny IMiT-u. Duet Raczkowski Kostka zagra w poznańskim Centrum Kultury Zamek.
Muzyczne poszukiwania duetu nie ograniczają się do współczesnego akustycznego jazzu, obejmują także elementy muzyki nowej czy folkloru. Pianistę Franciszka Raczkowskiego
można usłyszeć na kilku różnorodnych stylistycznie albumach, między innymi na Time Przemka Kleczkowskiego oraz
w zespołach Vibe Quartet, Follow Dices. Ostatnią z tych grup
współtworzy z Franciszkiem Raczkowskim właśnie skrzypek
Mikołaj Kostka.
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WARSZAWA

stycznia

marca

12ON14: JOCHEN RUECKERT QUARTET
& MARK TURNER

Niemiecki perkusista Jochen Rueckert
zaprezentuje 26 stycznia w 12on14
Jazz Clubie w Warszawie swój nowojorski kwartet z gitarzystą Lagem Lundem,
basistą Mattem Penmanem i słynnym
saksofonistą Markiem Turnerem.
Zespół koncertuje w tym składzie od
ponad siedmiu lat. Wcześniej Jochen
Rueckert dwanaście lat grał w Marc
Copland Trio. Występował również
z zespołem Kurta Rosenwinkela, Nilsa
Wograma Root 70 oraz triem Melissy
Aldany. Nagrywa solowo awangardową
muzykę elektroniczną jako Wolff Parkinson White, jest także autorem anegdot opisujących życie muzyka jazzowego w podróży: Read The Rueckert
– Travel Observations And Pictures Of
Hotel Rooms. WIĘCEJ >>

WIĘCEJ KONCERTÓW ZNAJDZIESZ NA
www.jazzpress.pl/koncerty

JazzPRESS, styczeń 2019
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Zachwyt na dwie perkusje
Lech Basel
jazzograf@gmail.com

Było otwarcie marzeń, muzyczne
tsunami połączone z trzęsieniem
ziemi, niespodziewanie zachwycił niepozorny duet, a rozczarował
światowej sławy pianista. Niestety
nie wszystko dało się uwiecznić na
zdjęciach.
Już od piętnastu lat jazzowa jesień
we Wrocławiu nosi nazwę Jazztopad. Ten ciekawy, ale i czasami
mocno kontrowersyjny festiwal
o ugruntowanej w świecie jazzu

Jazztopad – Wrocław, Narodowe Forum Muzyki,
16-25 listopada 2018 r.

i muzyki improwizowanej marce
zawdzięcza swój rozwój niewątpliwie konsekwentnej realizacji koncepcji wytyczonej przed jedenastu
laty przez jego dyrektora artystycznego Piotra Turkiewicza. W dużym
skrócie polega ona na prezentacji
wszystkiego co najlepsze we współczesnym jazzie, łącznie z największymi gwiazdami, głównie z USA,
oraz otwarciu na najnowsze trendy w muzyce improwizowanej.

JazzPRESS, styczeń 2019

Oczkiem w głowie kierownictwa
festiwalu są premiery na specjalne zamówienie Jazztopadu, w tym
przedsięwzięcia budzące, jak do tej
pory, największe kontrowersje, czyli kompozycje gwiazd jazzu z wykorzystaniem orkiestr i zespołów
Narodowego Forum Muzyki.

Muzyczne portrety słuchaczy
Salę Główną NFM zapełniają oczywiście koncerty gwiazd. Nie inaczej
było i w tym roku. Festiwal miał
otwarcie marzeń, czyli fantastyczny koncert solowy Chicka Corei.
W wypełnionej po brzegi sali około
2 tysiące słuchaczy było uczestnikami niezwykle kameralnego, momentami wręcz intymnego spotkania z jednym z najważniejszych
twórców jazzu współczesnego.
Corea przedstawił nam swoje fascynacje muzyką klasyczną, między
innymi takimi kompozytoramijak Mozart, Skriabin, Chopin, Strawiński, dziełami takich gigantów
jazzu, jak Thelonious Monk, Miles
Davis, ale i Paco de Lucía. Słowami
i dźwiękami opowiedział też o swoim dzieciństwie i młodości w bardzo muzykalnej rodzinie, nakreślił
muzyczne portrety dwojga słuchaczy, których posadowił obok fortepianu tak, jak sadzano i jego onegdaj. Zaprosił też do wspólnej gry na
cztery ręce dwie osoby z sali...
Wielu słuchaczy sądziło, że to
wszystko jest ustawione. Znam pia-
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nistę, który grał z Coreą. Oto co mi odpowiedział,
gdy wyjawiłem mu swoje wątpliwości: „Nie wiedziałem wcześniej, żeby Chick prowadzi dialog
z publicznością aż do takiego stopnia. Gdy tylko
usłyszałem pytanie, czy jest ktoś chętny, by zagrać,
moja ręka była już w górze. Myślę, że to marzenie
każdego pianisty, żeby zagrać z kimś takim. To było
niesamowite doświadczenie. Mimo że to, co zagraliśmy, było improwizacją bez wcześniejszych ustaleń, gra była komfortowa i dawała mnóstwo frajdy.
To naprawdę spełnienie marzeń – zagrać z takim
wspaniałym muzykiem, wśród takiej publiczności
i w takiej sali”.

fot. Lech Basel
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Michał Niedbała siedział bardzo blisko, tuż za
fortepianem, na dodatkowo ustawionych podestach, a przyjechał na koncert z Warszawy nieomal
w ostatniej chwili. Niestety, nie mogłem zapewnić mu fotografii z tego historycznego wydarzenia.
Obowiązywał wszystkich całkowity zakaz fotografowania, ale to zupełnie odrębny temat…

Niewymuszone premiery
Równie ciekawy jak początek festiwalu był jego środek. Byłem zdumiony, że na większości koncertów
(ośmiu spośród dziesięciu) muzyka była we mnie,
a nie obok mnie, co bardzo często zdarzało się podczas wcześniejszych edycji. Co ciekawe, na koncerty
przychodziłem solidnie zmęczony dosyć ciężką pracą fizyczną, którą musiałem wykonywać za dnia.
A mimo to przeżyłem fantastyczne muzyczne tsunami, połączone z trzęsieniem ziemi, jakie zafun-

dował nam Shabaka Hutchings ze
swoim kwartetem Sons of Kemet.
Cało wyszedłem też z czołowego
zderzenia z najnowszymi dźwiękami Nowego Jorku generowanymi
przez kumpli Jaimie Branch pod
jakże sugestywnym tytułem Fly
or Die. Zachwyciła mnie niezwykła współpraca i wzajemne zrozumienie w budowaniu ciekawych
improwizacji, pełnych pięknych
melodii i klimatów w wykonaniu
kanadyjskich muzyków grupy Sick
Boss. Urokliwymi kompozycjami oraz brzmieniami zaskoczyła
mnie Jamie Baum, u której zagrał
flet, klarnet basowy i waltornia, ale
też usłyszeliśmy orientalne śpiewy
Amira ElSaffara.

fot. Lech Basel
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Niezwykłym wydarzeniem był
koncert Australian Art Orchestra. Muzycy z antypodów zaskoczyli mnie totalnie. Ich premierowa kompozycja zatytułowana The
Plains, czyli Równiny, utkana była
z bardzo delikatnej materii eterycznej wokalizy, fantastycznej
współpracy klasycznego instrumentarium akustycznego (fortepian, kontrabas, puzon, trąbka,
klarnety, skrzypce) z elektronicznym wspomaganiem oraz generatorami dźwięków i efektów stosowanymi w sposób pozbawiony
jakiegokolwiek efekciarstwa, tak
częstego wśród wielu użytkowników pokręteł i suwaków na prąd.
Ta synergia podkreślona była dodatkowo wielopokoleniowością orkiestry kierowanej czujną ręką jej
artystycznego szefa, kompozytora i trębacza Petera Knighta. I takie premiery mają moim zdaniem
sens. Muzycy grają swoją muzykę
w niewymuszony sposób i sprawia
im to niezwykłą frajdę.

Zachwyty i rozczarowania
Czasem do tego, by wprawić słuchaczy w zachwyt, nie potrzeba aż
tak wielkich gwiazd i dużej orkiestry z bogatymi aranżacjami. Wystarczy dwóch znakomitych perkusistów, reprezentujących tak
odległe od siebie kraje i kręgi kulturowe, jak USA i Australia. Hamid
Drake i Simon Barker. Byłem pe-

|67

fot. Lech Basel

łen obaw, czy taki skład (dwie perkusje) jest w stanie utrzymać uwagę słuchaczy dłużej niż 15-20 minut. Ależ się pomyliłem! Ich fantastyczny występ
wzbudził prawdziwy zachwyt i entuzjazm publiczności. Z całą pewnością był to jeden z najlepszych
punktów tegorocznej edycji.
Moim zdaniem całkowitym przeciwieństwem tego
wydarzenia był podwójny koncert Brada Mehldaua
– solowy minirecital oraz występ na fortepian i orkiestrę symfoniczną. Mehldau ma na całym świecie duże grono zagorzałych wielbicieli, wręcz fanatyków jego talentu, uważających go za największego
współczesnego jazzmana. Ja do tego grona nie należę, jego muzyka jest obok mnie, a nie we mnie. Obie
części koncertu przyjąłem bez większego zaangażowania, nie zrobiły na mnie większego wrażenia.
Momentami było całkiem nudno... W przeciwieństwie do wielu jego zwolenników nie miałem żadnych oczekiwań, więc nie przeżyłem rozczarowania. W moim prywatnym odczuciu nic by się nie
stało, gdyby obok kilku innych pozycji zabrakło go
na tym festiwalu.
Trudno byłoby jednak przeżyć brak Esperanzy
Spalding. Jej koncert wymyka się wszelkim opisom i ocenom. Cokolwiek by bowiem napisać,
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zabrzmiałoby to banalnie, a banalny ten koncert nie był. Tam trzeba było być i wtopić się w tę
muzykę.

Dyskryminacja fotografujących
Ten festiwal ma swoje dobre i słabsze strony. Jak
prawie każdy. Ma świetne animki dla dzieciaków
z jazzową muzyką na żywo. Ma niezwykłe spotkania przedkoncertowe z artystami, ma klimatyczne koncerty w domach prywatnych, pełne niespodzianek nocne spotkania w klubie festiwalowym,
ma bardzo zróżnicowany program i bardzo zróżnicowaną publiczność, której spora część w deprymujący sposób stawia na pierwszym miejscu, ponad brawa, wyścig do szatni. Ten festiwal jednak,
w moim odczuciu, ma za dużo koncertów i trwa
stanowczo za długo. Współczuję fanom jazzu, któ-

fot. Lech Basel

rzy z różnych powodów mogą być
tylko na nielicznych z nich (ceny
biletów, umiejscowienie w środku tygodnia, sporo nieznanych
nowości, na które trudno się zdecydować). Nie spodziewałbym się
jednak większych zmian. Jak informował Piotr Turkiewicz, program przyszłoroczny jest już w zasadzie gotowy, a pozostałe lata
programowane są z wieloletnim
wyprzedzeniem.
Jazztopad nie jest również zbyt
przyjemnym
miejscem
pracy dla akredytowanych fotografów, i z każdym rokiem jest gorzej. W tym, na każdym z trzech
koncertów na Sali Głównej obowiązywał całkowity zakaz fotografowania muzyków, których portrety dziesiątkami oglądać można
na specjalistycznych portalach fotografii jazzowej. Powstają one jednak w innych miastach, w innych
krajach. Nie wiem, w czym problem, skoro tam jest to możliwe.
Sam fotografowałem tych muzyków na przykład we Lwowie czy w
Kopenhadze... Za bardzo przykrą
wpadkę uważam też brak pamiątkowego zdjęcia młodych pianistów
z ich wspólnego grania na cztery
ręce z mistrzem.
Rozpisałem się trochę negatywnie
o bardzo pozytywnym festiwalu.
Za rok zakupię sobie bilety na jeden, dwa koncerty, pójdę na jakiś
jam session. Bez aparatu? Czas na
zmiany... 

fot. Katarzyna Kukiełka
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Wiele twarzy młodego jazzu
Jazz Juniors – Kraków, Centrum Kongresowe ICE,
Piec Art Acoustic Jazz Club,
29 listopada–2 grudnia 2018 r.

W 2018 roku przypadła 42. edycja
konkursu i festiwalu Jazz Juniors
– ponad 40 lat to już spory i ważny kawałek historii. Wydarzenie
się rozwija, a jego twórcom wciąż
towarzyszą duże ambicje i wielkie
plany plany. Pomimo małych zawirowań z nazwą niezmienna została nadrzędna idea – prezentacja
tego, co najlepsze na młodej scenie
jazzowej przed międzynarodowym
jury – przedstawicielami festiwali, menedżerami, promotorami
i ludźmi z branży muzycznej.

Mery Zimny
maria.zimny@off.radiokrakow.pl

By nie być gołosłownym – w skład
tegorocznej komisji oceniającej
konkursowiczów weszli: Branislav Dejanović (dyrektor artystyczny
Nisville Festival w Serbii), Enrico
Moccia (twórca Emme Produzioni Musicali, właściciel Tube Recording Studio, dyrektor artystyczny
Fara Music Festival we Włoszech),
Victor Radzijevskij (VR Jazz Agency w Rosji), Yaroslav Sartakov (dyrektor artystyczny UralTerraJazz
Festival w Rosji), Tommy Caggiani
(dyrektor artystyczny Ni CaJazz Fe-
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stival w Hiszpanii), Wojciech Siwek (współtwórca festiwalu Jazz Nad Odrą i przewodniczący Międzynarodowej Fundacji Jazz Nad Odrą) oraz Tamás Bognár
(dyrektor Opus Jazz Club w Budapeszcie). Zwycięzcy
konkursu będą mieć między innymi możliwość zagrania we wszystkich tych miejscach, które reprezentowali jurorzy, było więc o co walczyć.
Oprócz części konkursowej cztery festiwalowe dni
wypełniły koncerty, zarówno te na scenie Centrum
Kongresowego ICE, jak i kameralne – klubowe
w Piec Arcie. Dopełnieniem była otwarta dyskusja
podczas panelu Jazz Music Export, w której wzięli
udział: Mary James – członkini UK Jazz Promotion
Network, współpracowniczka London Jazz News,
promotorka jazzowa i menedżerka artystów, Sigtryggur Baldursson – dyrektor Island Music, Josh
Grossman – dyrektor artystyczny Toronto Downtown Jazz oraz Jakub Krzeszowski – założyciel i menedżer platformy Jazz Po Polsku.
I jeszcze jeden ważny fakt: nad całością programu
nie czuwał dyrektor artystyczny. Swoją kadencję zakończył już Paweł Kaczmarczyk, natomiast w przyszłym roku funkcję tę obejmie Adam Pierończyk.

Laureaci „pierwszego
i drugiego planu”
W finale tegorocznego konkursu znalazło się siedem zespołów,
poza jednym wyjątkiem – wszystkie z Polski. Nie mogłam na żywo
wziąć udziału w przesłuchaniach,
jednak na Facebooku prowadzone
były transmisje, które umożliwiały
sprawdzenie, jak konkurujący prezentowali się na tym etapie. I okazało się, że był nie tylko wysoki poziom, ale też duża różnorodność.
Widać, że młodzi szukają, tworzą
ciekawe składy, w których prezentują różne oblicza jazzu i muzyki
improwizowanej.
W tym roku w roli liderów pojawili się muzycy grający na harmonijce, akordeonie czy wibrafonie, nie
zabrakło też wokalistek. Usłyszeliśmy klasyczne granie, odwołujące

fot. Katarzyna Kukiełka
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się przede wszystkim do jazzowego idiomu. Było też awangardowo
i alternatywnie, z punkową energią, mocnym, bezkompromisowym
spojrzeniem na muzykę. I aż szkoda, że na podium nie mogły znaleźć
się dwa zespoły, reprezentujące różne kierunki.
Decyzją jury konkurs wygrało trio
Marcina Patera, które oprócz lidera-wibrafonisty tworzą kontrabasista Mateusz Szewczyk oraz
perkusista Tomek Machański, którego podczas konkursu zastępował Adam Wajdzik. Nagroda, którą otrzymali, to nie tylko pieniądze
przeznaczone na nagranie płyty
we włoskim Tube Recording Studio, ale też udział w międzynarodowych festiwalach (Hiszpania,
Włochy, Serbia, Rosja i Polska), występ w słynnym budapesztańskim
Opus Jazz Club, koncerty w Chinach w ramach projektu Jazz Po
Polsku oraz zaproszenie na koncert
w siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia.
Wibrafon w jazzowym triu, choć
nie zaskakuje, to jednak pojawia się na tyle rzadko, że wprowadza pewną świeżość, jeśli chodzi o brzmienie. Marcin Pater
wykorzystał całą paletę barw tego
instrumentu. Zespół bawił się rytmem i snuł piękne, często delikatne, zwiewne i wielobarwne opowieści. Warto też zwrócić uwagę
na dojrzałe kompozycje lidera oraz
dużą konsekwencję w kreowaniu

|71

fot. Katarzyna Kukiełka

muzyki. Słychać było, że trio rozwija swój własny
język i dobrze wie, co i jak chce swoją muzyką przekazać i osiągnąć.
Drugie miejsce przypadło grupie o zgoła odmiennej wizji muzyki – RASP Lovers, czyli Romantic
Alternative Schizophrenic Punk Lovers. Formacja zagrała w składzie: Szymon Wójcik – gitarzysta
i autor kompozycji, Jerzy Mączyński – saksofonista,
Franciszek Raczkowski – pianista, Franciszek Pospieszalski – kontrabasista oraz perkusista Bartosz
Szablowski.
Bardzo młoda, bo powstała w tym roku, formacja
zaprezentowała kilka świetnych kompozycji, niesamowitą żywiołowość, ale też wrażliwość, udowadniając, że nazwa zespołu jest nie tylko ciekawa, ale
też trafna. W tej muzyce było wszystko, co kryją w
sobie składowe nazwy bandu. Odważne, bezkom-
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fot. Katarzyna Kukiełka

promisowe granie, eksperymentowanie i wspólna, dobra zabawa. Nie było miejsca na „napinanie
mięśni”, była za to zespołowość i gotowość do zaskakiwania siebie nawzajem. Chwilami ich gra przywoływała mi na myśl chicagowską grupę Shellac,
co nie znaczy, że RASP Lovers ich naśladują. Oni

zdecydowanie wypracowują już
charakterystyczny dla siebie język.
I nie kłamią w swojej nazwie.
Trzecie miejsce zajęli Włosi –
RAME Jazz Quintet w składzie:
Valentina Fin – wokal, Giovanni Fochesato – saksofon, Mauro
Spanò – fortepian, Marco Centasso – kontrabas i Filippo Mampreso – perkusja. Ich muzyka to
ciekawe połączenie strony instrumentalnej i wokalu, który przypominał mi trochę ten ze współczesnej (wysokiej) półki włoskiej
muzyki popowej.
Podobało mi się to, że wokalistka
śpiewa w języku włoskim, który
jest bardzo wdzięczny, a słowa najczęściej były zaczerpnięte z poezji,
nie tylko tej włoskiej. Gra formacji
z kolei często nie podążała za gładkim, bardzo ładnym wokalem i linią melodyczną głosu, była raczej
oszczędna, chwilami kierująca się
w stronę awangardy, co razem dawało ciekawy efekt.
Oprócz głównych nagród Fundacja
im. Andrzeja Cudzicha przyznała także Złoty kontrabas dla wyróżniającego się, nieszablonowego
kontrabasisty. Nagroda trafiła do
rąk Rafała Różalskiego z formacji
Entropia Ensemble.
Oprócz wspomnianych zespołów
w finale konkursu zagrały również
formacje wokalistki Moniki Malczak, harmonijkarza Kacpra Smolińskiego oraz akordeonisty Arka
Czernysza.
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Niepotrzebna przerwa
Festiwal to nie tylko szansa dla
młodych, to także duże koncerty galowe oraz klubowe, możliwość posłuchania wielkich nazwisk oraz
zespołów, które wygrały poprzednią edycję. Zarówno otwarcie, jak
i zamknięcie tego czterodniowego
święta odbyło się „z pompą”, to znaczy z udziałem sław. Pierwszego
dnia publiczność mogła posłuchać
tria Marcina Wasilewskiego z najnowszym, wydanym w prestiżowej
wytwórni ECM materiałem Live.
Spokojna, wysmakowana muzyka,
doskonale wpisująca się w estetykę
brzmieniową ECM z pewnością zachwyciła niejednego słuchacza.
Przyjemnie słuchało się tak zgranego, precyzyjnego, wrażliwego na
niuanse barwy zespołu. Największych aplauz wzbudziła chyba aranżacja przeboju The Police Message In
A Bottle – nieoczywista, wypełniona
ciekawymi improwizacjami i prawdziwą zabawą grających. Reszta,
choć wykonana znakomicie, pozbawiona była elementu zaskoczenia
i utrzymana w nieco sztywnej konwencji naprzemiennej gry zespołu
i solówek. Właśnie ten brak spontaniczności trochę uwierał.
Zgoła inny był koncert klubowy,
podczas którego po raz pierwszy
od premiery nowy materiał z płyty
Circlesongs zaprezentował Tomasz
Chyła Quintet. To drugi studyjny album wydany we współpracy

fot. Katarzyna Kukiełka
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z Agencją Muzyczną Polskiego Radia. Kwintet uciekł
nim od niemal wszystkich określeń, jakie przypisano mu po pierwszej płycie, i zaprezentował się w nowym, mocno awangardowym graniu.
Członkowie zespołu mistrzowsko tworzyli muzykę
chwili, rozgrywając między sobą „tu i teraz”. Niesamowitą atencją darzyli detale, które złożyły się na poszczególne circlesongi. Fantastyczna, kameralna muzyka,
oparta na interakcjach wszystkich członków zespołu i grze przestrzenią oraz ciszą. Panowie rozwijali tę
muzykę w zaskakujących, pozbawionych jakichkolwiek ram kierunkach, które co rusz zaskakiwały.
Cały koncert, gdyby nie jeden mankament, mógł
trzymać słuchaczy w dużym napięciu. Niestety zwartą, intensywną narrację zakłóciła przerwa,
która nie była już zależna od grających. Tak skrupulatnie budowane napięcie i towarzyszące mu emocje opadły i w drugiej części musiały być budowane
niemal od początku. Nie jestem też pewna, czy ten
konkretny materiał przeznaczony jest do gry w klubach, myślę, że doskonale, a nawet lepiej mógłby się
sprawdzić w kameralnej sali koncertowej.
Co więcej, panowie spokojnie mogliby na takiej scenie zastąpić zespół prezentujący się w ICE dnia następnego. Myślę tutaj o formacji z Chin – Juan Xiao

Quintet, która nie wykazała się aż
taką inwencją twórczą. Zespół po raz
pierwszy zagrał w Europie i pewnie
nie tylko u mnie budził dużą ciekawość, zwłaszcza, że w opisie formacji podano, że lider – gitarzysta Juan
Xiao jest laureatem najważniejszych
nagród muzycznych w swoim kraju.
Niestety występ ten w dużej części
był dosyć nużący, a gra przewidywalna. Ciężko oceniać na tej podstawie całokształt działalności zespołu, którego nie znam, w końcu
każda formacja ma na swoim koncie słabsze występy. Tutaj jednak
bardzo mało było przebłysków, a w
zasadzie był jeden – końcowy utwór,
który zabrzmiał przed bisem (tak,
dużej części publiczności najwyraźniej się bardzo podobało). W końcu przestali mechanicznie grać to,
co sobie zaplanowali, zaczęli się słuchać, improwizować, reagować na
siebie nawzajem, jednym słowem,
w końcu zaczęło się coś dziać!
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Po rozczarowaniu, jakie zafundowali Chińczycy, nie bez obaw udałam
się na koncert Vibe Quartet, który
w zeszłym roku zajął drugie miejsce w konkursie. Nie słyszałam ich
przez rok, w pamięci pozostało natomiast wrażenie mało ciekawej gry
(choćby na tle zeszłorocznych zwycięzców, którzy zostawili wszystkie
inne zespoły mocno w tyle). Jednak
ku mojej radości koncert Vibe Quartet okazał się zajmującym i ciekawym doświadczeniem.
Przez rok chyba wiele się zmieniło, w ich grze sporo było emocji, dynamiki, wyrazistości i naprawdę
dobrych solówek. Każdy miał czas
i przestrzeń dla siebie, choć oczywiście nieco bardziej wybijał się lider
– wibrafonista Michał Puchowski.
Ładne, wpadające w ucho melodie
i ciekawe improwizacje sprawiały, że przyjemnie się tego wszystkiego słuchało. Pozostaje czekać na
debiutancki krążek formacji, który
ukaże się na wiosnę 2019 roku.
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tych też dosłownie – którzy mają na swoim koncie
wydaną przez Fundację Słuchaj płytę Delusions.
Cztery indywidualności umiejące znaleźć wspólny
język i mające podobną wizję muzyki – dojrzałej i nie
podlegającej kompromisom. Była to od początku do
końca pełna meandrów, chwilami może niełatwa,
podróż przez świat improwizacji. Muzyka bogata,
pełna odniesień, niuansów, zaskakująca i nieszablonowa. Choć forma była otwarta, muzykom udało
się te poszukiwania ująć w kompozycje, sprawiające
wrażenie zamkniętych. Klasa, smak i maestria.
Nieco później na klubowej scenie zagrał zwycięzca 41. edycji Jazz Juniors – polsko-chilijskie Quantum Trio. I to była prawdziwa petarda! Słyszałam
ich już kilkukrotnie w tym roku i pomimo tego, że
wiem, na co ich stać, to, co zaprezentowali podczas
festiwalu, przeszło moje oczekiwania. I nie chodzi o samą, doskonałą zresztą, grę, raczej o pewną
energię i chemię, która była między nimi, oraz atmosferę, jaką stworzyli.
Ci goście to coś więcej niż przyjaciele, oni podczas
gry, i poza nią – w życiu, są niesamowicie zżytą paczką. Uwielbiają siebie nawzajem, pewnie tęsknią, gdy

Klasa, smak i maestria
Najmocniejszy i najciekawszy był
trzeci dzień Festiwalu. Znów dwa
koncerty, różne i mocno zapadające
w pamięć. Najpierw na dużej scenie
zagrała formacja, którą okrzyknięto najlepszym zespołem ubiegłorocznego showcase’u – Wójciński/
Szmańda Quartet. Niezwykle doświadczeni artyści, bracia – nie tylko w przenośni, ale w trzech czwar-

fot. Katarzyna Kukiełka
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brakuje wspólnych spotkań, i to wszystko słychać!
Naprawdę rzadko widuję zespoły, w których tak iskrzy i jest tyle szczerej radości. To, w połączeniu ze
świetnymi kompozycjami i umiejętnościami oraz
bardzo różnorodnymi doświadczeniami muzycznymi, daje efekt wystrzałowy! Dostaliśmy coś więcej
niż muzykę, ciężko mi zdefiniować nawet, co to takiego, we flamenco krzyknęlibyśmy „duende!”. Rzadko koncertom towarzyszą aż takie emocje. Z niecierpliwością czekam na trzeci krążek Quantum
Trio – Red Fog, który powinien ukazać się na wiosnę.
Zakończeniem festiwalu był koncert, w którym niestety nie mogłam uczestniczyć – Tribute To Tomasz
Stańko. Został on przygotowany na zamówienie festiwalu, a do udziału w nim zaproszono imponujące
nazwiska. Zagrali: Adam Pierończyk – lider projektu, który współpracował z samym Stańką, Avishai
Cohen, Joe Martin oraz Jeff Tain Watts.
Domknięciem Jazz Juniors był występ formacji
Weezdob Collective, która zaprezntowała materiał
z albumu Star Cadillac. Barwny zespół, zarówno jeśli chodzi o skład – w którym obok perkusji i kontrabasu są harmonijka, saksofon i gitara – jak też stwo-

fot. Katarzyna Kukiełka

rzoną narrację. Swoją najnowszą
muzykę opisują jako międzygalaktyczną opowieść o mężczyźnie, który podróżuje po wszechświecie kosmicznym cadillakiem, mierzy się
z przeciwnościami losu, pokusami
i strachem, spotyka miłość, a na koniec dokonuje się w nim przemiana.
Zgrabne kompozycje, ciekawe partie solowe, z przykuwającą uwagę
grą Kacpra Smolińskiego (harmonijka), sprawiły, że naprawdę dobrze się tego słuchało. Interesujące
były momenty, kiedy harmonijka
grała uniosono z saksofonem. Z kolei nieco zbyt ciężka w stosunku
do prezentowanej muzyki była dla
mnie praca perkusji. Co ciekawe,
dużo w tej muzyce radości i ciepła,
mniej tak popularnych mrocznych,
ciężkich brzmień. Ciekawa propozycja na polskiej scenie jazzowej.
Tegoroczną edycję Jazz Juniors po
raz kolejny można zaliczyć do udanych. Oddanie sceny młodym,
kreatywnym muzykom i umożliwienie im pokazania się międzynarodowej branży muzycznej, to
jedna z najlepszych rzeczy, jakie
można dla nich zrobić. Do tego intensywne cztery koncertowe dni,
wypełnione różnorodną muzyką
jazzową i improwizowaną o wielu
fascynujących bądź po prostu ciekawych twarzach. To jedno z tych
jazzowych wydarzeń na mapie Polski, na które każdego roku z niecierpliwością czekam i w których
z przyjemnością uczestniczę. 

fot. Paulina Krukowska
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Poznańska wizyta rodziny Carterów
James Carter Elektrik Outlet – Poznań,
Blue Note, 14 listopada 2018 r.

Jakub Krukowski

Era Jazzu – Poznań, Aula UAM, 24 listopada 2018 r.

Choć brzmi to nieprawdopodobnie, pod szyldem Ery Jazzu Dionizy Piątkowski zorganizował już
ponad 200 koncertów! Dziś trudno wyobrazić sobie popularyzację gatunku w naszym kraju bez
tego prestiżowego cyklu. W 2018
roku minęło 20 lat od jego inauguracji. By godnie uczcić jubileusz do Polski zaproszono Reginę
Carter.

j.krukowski@op.pl

Kiedy impreza po latach tułaczki
wróciła do Poznania, zyskała magię przyciągania jazzowych legend.
Tak było choćby rok temu, gdy do
Johna Scofielda, niespodziewanie
dla wszystkich, dołączył John Medeski. Nicolas Payton, uczestnik
tegorocznej edycji, był trzecim na
przestrzeni dwóch miesięcy, nowoorleańskim trębaczem koncertującym w stolicy Wielkopolski (po Te-
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Elektryczny wieczór

fot. Paulina Krukowska

rensie Blanchardzie i Wyntonie Marsalisie). Ten
magnetyzm najwyraźniej ciągle działa, bo przyjazd
amerykańskiej skrzypaczki zbiegł się z wizytą jej
kuzyna – Jamesa Cartera.
Choć koncerty obojga muzyków dzielił zaledwie tydzień, nie doszło do ich wspólnego występu. Szkoda, gdyż mając w pamięci album Chasin’ The Gypsy mogło to przynieść wspaniałe efekty. Nie sposób
jednak narzekać. Każde z kuzynostwa od dawna
należy do czołówki światowego jazzu, zarówno pod
względem warsztatu, jak i scenicznej charyzmy.

Pierwszy w Poznaniu zaprezentował się James, który razem z zespołem Elektrik Outlet wystąpił
w klubie Blue Note. Nazwa projektu wyraźnie sugeruje charakter ich
brzmienia. Grającemu na saksofonach (tenorowym i sopranowym)
liderowi towarzyszyli: Gerard Gibbs
(instrumenty klawiszowe), Kamau
Inaede (gitara basowa) oraz Alex
White (perkusja).
Wybrany przez nich repertuar cechowała stylistyczna różnorodność. Dość powiedzieć, że po dwóch
otwierających koncert utworach
Ronalda Shannona Jacksona (Terminal „B” oraz Aged Pain), panowie
sięgnęli po balladę Stevie’go Wondera Visions. Interpretacja przeboju wokalisty była najjaśniejszym
momentem wieczoru. Carter po
freejazzowych, impulsywnych solówkach z początkowych kompozycji płynnie przeszedł do nastrojowego grania. Co ważne, jego ton
w obu przypadkach brzmiał równie autentycznie i porywająco.
Poza perfekcyjnym wykonaniem
świetny odbiór muzyki umożliwiał
też sam lider, bardzo łatwo nawiązujący kontakt z publicznością.
„Jego występy wywołują radość!” –
cytat z gazety Detroit News, który
znalazł się w materiałach promocyjnych organizatora najlepiej oddaje wrażenia jakie dominowały
po występie.
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Era Jazzu w pigułce
Koncert Reginy Carter miał mieć
zgoła odmienny charakter. Klubową przestrzeń zastąpiły dostojne
wnętrza poznańskiej Auli Uniwersyteckiej, a widownia, stosownie
do rangi wydarzenia, zjawiła się
w wizytowych strojach. Nie przeszkodziło to jednak w utrzymaniu
podobnie serdecznej atmosfery.
Występ gwiazdy wieczoru poprzedziły prezentacje dwóch poznańskich grup silnie związanych z tradycją Ery Jazzu. Ich członkowie są
laureatami przyznawanej przez organizatorów nagrody, gwarantującej występ z festiwalowymi gośćmi.
Warto w tym miejscu dodać, że opisywanej edycji towarzyszyło wydanie dwóch specjalnych albumów.
Pierwszy, poświęcony historii imprezy, zawiera między innymi rejestrację właśnie tych koncertów.
O tym jak ważne były to wydarzenia opowiadał gitarzysta Dawid
Kostka: „Występ z Chico Freemanem to był dla mnie kamień milowy. Dwa lata temu bałbym się
zaprosić do nagrania takich muzyków, ale dzięki udziałowi w Erze
Jazzu stało się to możliwe”. Gośćmi,
o których wspominał gitarzysta byli
– Paweł Kaczmarczyk (fortepian)
i Maciej Kociński (saksofon). Wymieniona trójka wraz z Damianem
Kostką (kontrabas) oraz Mateuszem Brzostowskim (perkusja) brała udział w nagraniu debiutanckiej
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płyty gitarzysty zatytułowanej Progression. W identycznym składzie zespół zagrał też podczas gali.
Przed ich występem na scenie pojawili się jeszcze
członkowie Weezdob Collective, w której szeregach
znajdują się inni laureaci wspomnianej nagrody –
Piotr Scholz (gitara) i Kacper Smoliński (harmonijka ustna). Skład uzupełnili Kuba Marciniak (saksofon tenorowy), Damian Kostka (kontrabas) oraz Kuba
Gudz (perkusja). Zespół, również po raz pierwszy na
żywo, zaprezentował program z albumu Star Cadillac.

fot. Paulina Krukowska
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Utwory z obu premierowych krążków znalazły się
na drugim festiwalowym wydawnictwie – Poznań
Jazz – Young & Power. Płyta ma szczególny charakter, jest bowiem pierwszą winylową produkcją Ery
Jazzu. Jak deklarują muzycy, jest dopełnieniem materiału, który znalazł się na ich albumach.

Standardy wielkich legend
Po popisach młodych artystów na scenę weszła pierwsza dama jazzowych skrzypiec w towarzystwie Xaviera Davisa (fortepian), Jessego Murphy'ego (kontrabas) oraz Alvestera
Garnetta (perkusja). Jej obecność była nieprzypadkowa, w 2011 po raz pierwszy pojawiła się w Polsce
właśnie na Erze Jazzu i, jak zadeklarowała, bardzo
chciała uświetnić jej jubileusz. Nie bez znaczenia
jest też fakt, że w tutejszej auli odbywa się najważniejszy w kraju konkurs wiolinistyczny.
Początek koncertu wypełniły standardy wielkich
legend – po When I Grow Too Old To Dream z repertuaru Nat King Cole’a, usłyszeliśmy Ac-Cent-TchuAte The Positive znane chociażby z wykonania Elli
Fitzgerald. Tuż po tym artystka na scenę zaprosi-

ła Dawida Kostkę, by wspólnie zagrać Un Aguinaldo Pa Regina. Warto
przypomnieć, że gitarzysta podczas
kwietniowej odsłony cyklu fantastycznie sprawdził się jako akompaniator Sarah McKenzie, można więc śmiało nazwać go już
rezydentem imprezy. Jeśli chodzi
zaś o Carter, to nie sposób przejść
obojętnie obok jej zdolności solistycznych – nic dziwnego, że od lat
okupuje pierwsze miejsce w rankingu Down Beatu.
Pewnie niejeden festiwal marzy
o równie imponującej tradycji, co
poznańska Era Jazzu. Coraz trudniej znaleźć nazwiska, które nie
przewinęły się przez jej sceny. Niezwykły rozmach, jaki od lat prezentuje to wydarzenie, każdorazowo przekłada się na wysoki poziom
wykonań. Nie pozostaje nic, jak tylko życzyć organizatorom kolejnych,
równie udanych lat! 

fot. Paulina Krukowska
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Wieczór z przyjaciółmi
Festiwal Muzyki Improwizowanej jaZZ i okolice:
Kamil Piotrowicz / Irek Wojtczak – Gliwice, Jazovia, 7 grudnia 2018 r.

Kameralna sala i takiż skład wykonawców pozwoliły, by finał Festiwalu jaZZ i okolice nazwać raczej
przyjacielskim spotkaniem niż tylko koncertem. Familiarność klimatu wydarzenia nie warunkowała jednak muzycznych nastrojów.
Dwaj główni bohaterowie wieczoru – Kamil Piotrowicz i Irek Wojtczak – znani są raczej z okolic muzyki improwizowanej, więc nie
spodziewałem się występu lirycznego i post factum nie sposób go

Krzysztof Komorek
donos@wp.eu

takim nazwać. Nie było też mowy o
monotonii, a stylistyka płynących
ze sceny dźwięków co i raz zaskakiwała.
Zaczęło się od minimalistycznej
introdukcji zwiastującej dłuższą
improwizację. Duet sięgał także po własne kompozycje, które
w większości nie były jak dotąd
prezentowane na żadnych płytach. Muzyka uruchamiała wyobraźnię. Można było odnaleźć
się i w kinie, na projekcji nie-
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mego filmu, i na filharmonicznej sali, wreszcie na parkiecie, na
którym Fred Astaire bezskutecznie próbował tanecznie zmierzyć się z wymagającymi rytmami (Taniec Freda).
Znalazło się miejsce dla melodii
i dla improwizacji. Nie zabrakło
wycieczek w stronę rodzimej tradycji, z której Wojtczak niejednokrotnie czerpał inspiracje dla swoich projektów. Pierwszy z dwóch
bisów – Owczareczek – zadedykowany został zmarłemu w tym roku
Tadeuszowi Kubiakowi, ludowemu artyście, który pomógł Irkowi Wojtczakowi w poruszaniu się
po meandrach ludowych utworów
z okolic Łęczycy. Autoironiczna
konferansjerka tegoż Irka Wojtczaka, prowadzona często z dużym
przymrużeniem oka, ubarwiała
wieczór i sprawiła, że artyści uniknęli zbytniego patosu.
Lubię małe muzyczne przedsięwzięcia i wiązałem z tym koncertem duże nadzieje. Oczekiwania
zostały całkowicie spełnione. Nieco ponad godzinny koncert i ani
odrobiny znużenia. Piotrowicz
i Wojtczak mają dużo do zaoferowania publiczności. Warto przy tej
okazji wspomnieć, że duet grywa
także koncerty połączone z projekcją niemego filmu Metropolis w reżyserii Fritza Langa. Warto sprawdzić jak mają się one do takich
wieczorów jak na Festiwalu jaZZ
i okolice. 

fot. Robert Suszko
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Muzyka między świętami jest okey
Metropolia jest okey! (wybrane koncerty)
– Gdańsk, 26-30 grudnia 2018 r.

Chłód, plucha i długa kolejka
oczekujących na wolne miejsce –
takie obrazki towarzyszyły dwóm
jazzowym koncertom, jakie odbyły się w Gdańsku w ramach dwunastej edycji cyklu Metropolia jest
okey!
Pierwszy miał miejsce 26 grudnia 2018 w studio Radia Gdańsk
i był swoistą fetą z okazji 50. urodzin saksofonisty Irka Wojtczaka. Wzięło w niej czynny udział
liczne grono muzyków różnej

Marcin Jacobson
marcinjacobson@gmail.com

proweniencji – Krystyna Stańko, Marsija Loco, Lena Gruszczyńska i Mikołaj Wojtczak (wokal), Leszek Możdżer, Piotr Mania
i Kamil Piotrowicz (fortepian),
Przemek Dyakowski (saksofon tenorowy), Tomasz Dąbrowski i Tomasz Ziętek (trąbka), Kamil Pater
(gitara), Tymon Tymański i Marcin Bożek (kontrabas) oraz Kuba
Staruszkiewicz i Michał Gos (perkusja). Koncert transmitowano na
żywo na antenie Polskiego Radia
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Gdańsk, a jego zapis najprawdopodobniej niebawem ukaże się na płycie.
Drugi odbył się 30 grudnia w zabytkowym kościele św. Jana w Gdańsku, który od lat łączy w sobie funkcje świątyni różnych wyznań oraz renomowanej sali koncertowej. Janusz Mackiewicz,
kontrabasista i programista koncertu, tym razem
zaprosił doń pięć bardzo zróżnicowanych stylistycznie „podmiotów wykonawczych”, które wspólnie stworzyły niezapomniany wieczór, świadczący o tym, że środowisko jazzowe Trójmiasta nadal
należy do najbardziej kreatywnych w kraju.
Wystąpili: Krystyna Stańko Quintet (Krystyna
Stańko – wokal, Dominik Bukowski – wibrafon,
Marcin Wądołowski – gitara, Paul Rutschka – gitara basowa i Mikołaj Stańko – perkusja), Damięcka &
Licak Kwintet (Ilona Damięcka – fortepian, wokal,
Tomasz Licak – saksofon, Andrzej Józefów – gitara,
Michał Bąk – kontrabas i Adam Golicki - perkusja),
Adam Czerwiński Trio z Krzesimirem Dębskim
(Krzesimir Dębski – skrzypce, fortepian, Adam
Czerwiński – perkusja, Marcin Wądołowski - gitara i Janusz Mackiewicz – kontrabas), Leszek Możdżer
Quartet (Leszek Możdżer – fortepian, Piotr Chęcki –

saksofon, Konrad Żołnierek – kontrabas i Sławek Koryzno – perkusja)
oraz Gdynia Improvisers Orchestra pod dyrekcją Marcina Bożka
(Mama Go, Marek Lubner, Magdalena Lasota, Emilia Polock, Robert Kamiński – wokal, Adam Skorczewski, Piotr Szlempo – trąbka, Jakub
Klemensiewicz, Tomasz Gadecki,
Łukasz Żurawski, Wojciech Staroniewicz – saksofon, Piotr Dunajski – tuba, Michał Andrys – gitara,
sitar), Piotr Drabarek – gitara, Dominik Kisiel – fortepian, Filip Arasimowicz – kontrabas, Sławomir
Rodriguez Porębski – instrumenty perkusyjne, Maksymilian Kreft
i Grzegorz Sycz– perkusja.
Metropolia jest Okey – to jeden
z najoryginalniejszych polskich
festiwali, które od 12 lat odbywają
się zawsze między Świętami Bożego Narodzenia, a Sylwestrem. Imprezę wymyślił Larry Ugwu, dy-

fot. Robert Suszko
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fot. Robert Suszko

rektor Nadbałtyckiego Centrum
Kultury w Gdańsku, który potrafił
swym pomysłem zarazić zarówno
włodarzy trójmiejskiej aglomeracji, jak i szefów prywatnych oraz
uspołecznionych placówek kulturalnych na jej terenie. Dzięki jego
inicjatywie, w różnych zakątkach
Trójmiasta, prezentowane są najciekawsze dokonania artystyczne, jakie ujrzały światło dzienne
w mijającym roku.
Ten swoisty remanent obejmuje
wszelakie gatunki sztuki – od literatury i teatru, przez taniec, performance, sztuki plastyczne i wizualne, po muzykę klasyczną,
rockową, jazzową i eksperymentalną. O skali przedsięwzięcia niechaj świadczy fakt, że w czasie tegorocznego festiwalu na terenie
Gdańska, Sopotu i Gdyni wystąpiło ponad 60 formacji muzycznych
i solistów. 
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Koncerty / Relacje
fot. Jarek Wierzbicki
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Funk w najlepszym tego słowa
znaczeniu
Marcin Czajkowski
mczjk0@gmail.com

Marcusa Millera przedstawiać nie
trzeba. Muzyk, uznawany za jednego z najlepszych współczesnych basistów na świecie, wystąpił 29 listopada na warszawskim Torwarze.
Artysta promował swój najnowszy
album Laid Black. Przyznam szczerze, że do albumu Laid Black miałem pewne wątpliwości. Sądziłem,
że Miller pójdzie bardziej w stronę,
którą zaprezentował słuchaczom
na Afrodeezii, tymczasem muzyk
powrócił do swoich funkowych korzeni. A z funkiem jest tak, że naj-

Marcus Miller – Warszawa, Torwar,
29 listopada 2018 r.

lepiej brzmi na żywo, co warszawski koncert zespołu Millera tylko
potwierdził.
Już od pierwszych nut Papa Was A
Rolling Stone Marcus Miller rozwiał
wszystkie moje wątpliwości. Również otwierający najnowszy album
Trip Trap, usłyszany na żywo, robi
dużo większe wrażenie niż podczas
jego odsłuchiwania z płyty.
Marcus Miller pojawił się w Polsce ze swoim zespołem w składzie: Alex Han (saksofony), Russell
Gunn (trąbka), Brett Williams (in-
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strumenty klawiszowe), Alex Bailey (perkusja). Sam Miller grał, jak
to ma w zwyczaju, nie tylko na gitarze basowej, ale również na klarnecie basowym, na którym uczył się
grać w dzieciństwie. Artysta wykonał na nim utwór Preacher’s Kid,
który zadedykował ojcu. William
Miller był kierowcą nowojorskiego metra, z aspiracjami muzycznymi. Nie było mu dane w pełni się
rozwinąć w tym kierunku, jednak
już od najmłodszych lat zachęcał
Marcusa, aby ten został muzykiem.
Preacher’s Kid to hołd złożony
ojcu, który do końca swojego życia
(zmarł kilka miesięcy temu w wieku 92 lat) grał co niedzielę w lokalnym kościele.
Na setliście nie zabrakło też utworów, które Marcus Miller napisał
dla Milesa Davisa. Tutu oraz Amandla zabrały publiczność w podróż
wprost do lat osiemdziesiątych,
które jazzowo upłynęły pod znakiem Milesa. Bardzo pozytywnym
zaskoczeniem było wykonane na
żywo Hylife z poprzedniego albumu Millera. Na Afrodeezii muzyk
sięgnął do swoich afrykańskich korzeni oraz stylu muzycznego popularnego w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych w Nigerii, angażującego publiczność w występ.
W ostatnim utworze muzycy zabrali nas w kolejną podróż – tym razem do Europy lat sześćdziesiątych.
Wykonali bowiem… Here Comes The
Sun! Z klasycznym dla siebie oczywi-
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ście, jazz-funkowym pazurem, jako że (jak stwierdził
sam Miller) „są za młodzi, żeby znać Beatlesów”.
Nie ma słów, którymi można by opisać kunszt muzyczny całego zespołu. Co tu dużo mówić – funk w najlepszym tego słowa znaczeniu. Bardzo pozytywnie
ocenić należy grę sekcji dętej. Alex Han i Russell Gunn
prześcigali się w swoich partiach solowych, znakomicie współgrając z sekcją rytmiczną. Cieszy, że Miller
dał im pole do popisu, bo zdecydowanie było warto.
Każdy, kto przyszedł na warszawski koncert z pewnością nie wyszedł zawiedziony. Szkoda tylko, że
organizator przewidział jedynie miejsca siedzące,
bo usiedzieć było ciężko. Jak Miller uderzył w struny basu, to trząsł się cały Torwar. 

fot. Jarek Wierzbicki

fot. Kuba Majerczyk
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Grzegorz Tarwid – pianista i kompozytor. Obecnie kończy studia magisterskie w Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze. Grać zaczynał w prywatnej szkole, która wykształciła w nim przede wszystkim jazzowego ducha.
Naukę kontynuował na wydziale jazzu w ZPSM im. Fryderyka Chopina, na
Bednarskiej w Warszawie. Tam, słuchając klasyki, rozwijał i doskonalił klasyczny pianistyczny warsztat. Doświadczenie zdobywał u nestorów jazzu
w Polsce, a po przeprowadzce do Kopenhagi wzbogacił je o duńską szkołę
free. Siebie jako muzyka postrzega nie tylko przez pryzmat jazzu i muzyki
improwizowanej. Ciągle szuka nowych inspiracji i sposobów na to, by w pełni
wyrażać siebie poprzez muzykę.

Nie chodzić
utartymi ścieżkami
Mery Zimny
maria.zimny@gmail.com

Mery Zimny: Jesteś ostatnio coraz bardziej aktywny. Na stałe
grasz w kilku składach – w triu
Jachna/Tarwid/Karch, w duecie
Diomede, sekstecie Franciszka
Pospieszalskiego, międzynarodowym kwartecie Shelton/Tarwid/
Jacobson/Berre, prowadzisz też
swój własny kwartet z Maćkiem
Kądzielą, Andrzejem Święsem
i Krzysztofem Szmańdą. Do tego
wszystkiego studiujesz. Wygląda
na to, że jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem.
Grzegorz Tarwid: To prawda, trochę się tego nazbierało. Dodatkowo

ostatnio brałem udział w projekcie
kolegi ze studiów, fińskiego perkusisty Tomiego Kämäräinena. Razem
nagraliśmy płytę Waiting, która została niedawno wydana nakładem
wytwórni Eclipse Music. To międzynarodowy skład, obok mnie gra
w nim polski saksofonista Marek
Konarski i norweski kontrabasista
Petter Asbjørnsen. Poznaliśmy się
na kopenhaskiej uczelni i tam zdecydowaliśmy o założeniu zespołu.
Na razie odbyliśmy trasę po Finlandii z tym materiałem.
W lutym z kolei ukaże się trzeci
krążek tria Jachna/Tarwid/Karch
Sundial III, z gościnnym udziałem
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Irka Wojtczaka. Co ciekawe, jest to pierwsza w naszym przypadku płyta, będąca zapisem koncertu. Postanowiliśmy odejść od nagrania studyjnego i zdecydowaliśmy się udokumentować bardziej
żywiołowe granie. Także w duecie Diomede myślimy o drugiej płycie. Wraz z Tomkiem Markaniczem odchodzimy teraz od grania akustycznego na
rzecz elektroniki. W projekt chcemy też zaangażować trzecią osobę – perkusistę. Bardzo chcielibyśmy, by był
nim Hubert Zemler. I wszystko
jest na dobrej drodze. Niebawem
mamy zamiar nagrać materiał.
Jak to wszystko łączysz ze studiami?

ry program do realizacji, dlatego podejście do studenta w Kopenhadze mnie zaskoczyło. To są dwa
kompletnie różne światy, ale nie
chcę ich wartościować i dzielić na
lepszy i gorszy. One są po prostu inne. Każdy system ma swoje plusy
i minusy.

To są dwa kompletnie różne
światy, ale nie chcę ich wartościować i dzielić na lepszy
i gorszy

Wraz z innymi studentami mamy to szczęście, że
uczelnia daje nam dużo wolności i sporo czasu na
własne rzeczy. Na początku było wręcz przeciwnie,
kiedy przyleciałem do Kopenhagi na licencjat do
Rhythmic Music Conservatory tego czasu było tyle,
że trochę nie wiedziałem, co z nim robić. Byłem wtedy nastawiony na to, że dostanę tam jakiś program
do studiowania. To przekonanie okazało się jednak
mylne, to oni ode mnie wymagali takiego programu, sam musiałem go stworzyć i zrealizować. Zajęcia na uczelni, koncertowanie, nagrywanie – sam
układałem sobie w tym zakresie harmonogram.
Brzmi jak ogromne wyzwanie. Dla osoby mającej
do czynienia z polskim systemem nauczania to
mogło być trudne.
Było trudne. Choć muszę zaznaczyć, że w Polsce nigdy nie studiowałem na uniwersytecie. Uczyłem
się na wydziale jazzu w ZPSM im. Fryderyka Chopina na Bednarskiej w Warszawie. Spędziłem tam
cztery lata. I owszem, mieliśmy tam określony z gó-

Jak długo zajęło ci wejście w ten
system i wymyślenie sposobu na
siebie?
Nie było to łatwe. Najpierw musiałem oswoić się z nowym miastem
i miejscem, nowym trybem życia.
Samo środowisko – bardziej międzynarodowe, też było dla mnie
czymś nowym, do czego trzeba było przywyknąć. Z czasem zacząłem
grać z różnymi tamtejszymi muzykami, ale na początku wyglądało to tak, że umawialiśmy się po
zajęciach i były to raczej jednorazowe spotkania. Teraz jest już inaczej. Obecnie na przykład pracuję w Kopenhadze z Szymonem
Gąsiorkiem, z którym znamy się
z sekstetu Franka Pospieszalskiego.
Nagraliśmy już materiał na płytę,
rozglądamy się za wydawcą. Myślimy też nad trasą po Polsce.
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O cokolwiek zapytam, rzucasz jakimś nowym projektem! Zatrzymajmy się jeszcze na kopenhaskiej
uczelni. Co dla ciebie, poza tym,
że sam decydowałeś o toku nauki,
było jeszcze zaskakującego, a może
trudnego?

fot. Marcin Czajkowski

Pomijając fakt, że Dania jest krajem droższym do życia niż Polska,
to trudną rzeczą był dla mnie język.
Pomimo tego, że znam angielski, to
przestawienie się w codziennym życiu na porozumiewanie się w innym języku było wyzwaniem. Natomiast zaskakujące i trudne nadal do
zaakceptowania jest dla mnie podejście nauczycieli do studentów, a dokładnie sposób, w jaki egzekwują
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pracę. Oczywiście zdarzają się osoby, które powiedzą
coś konstruktywnego w jasny sposób tak, że można później nad tym pracować. Jednak większość wykładowców jakby nie chciała swoim zdaniem urazić
studenta i mówią na przykład: „coś mógłbyś zrobić
inaczej” albo „coś robisz źle”, ale jednocześnie dodają,
żeby się nie przejmować, bo to tylko ich zdanie, więc
w sumie możesz robić, co chcesz. W Polsce dostajesz
jasną informację, co robisz źle, a co dobrze. W Kopenhadze to podejście sprawia, że w zasadzie nie musisz
przejmować się tym, co mówi wykładowca, jeśli mu
ufasz, to możesz podjąć ryzyko.
Z drugiej strony, jak o tym myślę, to ja sam jestem
dla siebie najlepszym nauczycielem, a traktując takie opinie z pewnym dystansem i zrozumieniem
drugiej strony, sam mogę z nich wyciągnąć to, co
dobre. To już wymaga dużej dojrzałości, ale też tego
uczy ta szkoła. Na co dzień obracasz się w niej nie
tylko w wielokulturowym, ale też wielogatunko-

Rozmowy
fot. Lech Basel
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wym muzycznie środowisku. I studenci pochodzą
z bardzo różnych muzycznie światów, i wykładowcy. Dlatego przebywanie z nimi, jak i obserwowanie
ich reakcji na pracę uczniów, jest cenne. Samemu
można sobie wtedy wyrobić wielopłaszczyznową
opinię, nie na zasadzie złe – dobre.
Zarówno wielokulturowe środowisko, jak i ta muzyczna wielogatunkowość to chyba jedne z cenniejszych doświadczeń, które można w ogóle
zdobyć. To nauka bardziej otwartego, nieskrępowanego myślenia.
Tak, to prawda. Dodatkowo poza stricte muzycznymi
wydziałami są tam też wydział produkcji muzycznej,
nauczania, managementu czy kreowania muzyki
elektronicznej. Jest więc sporo osób, które mogą nam

muzykom pomóc nie tylko w rozwoju muzyczno-artystycznym, ale na
przykład managerskim.
Korzystasz z tego?
Tylko czasami, więcej kontaktu
mam z kolegami z produkcji muzycznej. Współpracuję z nimi przede wszystkim w zakresie reżyserowania dźwięku podczas nagrań.
Niemniej, niektórzy moi znajomi
korzystają z pomocy przyszłych,
uczących się managerów.
Jesteś już na piątym roku, to całkiem dużo czasu, który spędziłeś
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na kopenhaskiej uczelni. Czy to
doświadczenie zmieniło coś w tobie, w postrzeganiu przez ciebie
muzyki?
Nie patrzę już na muzykę tak jednostronnie. Kiedy byłem na Bednarskiej, myślałem, że samo ćwiczenie
sprawi, że osiągnę jakiś konkretny
cel, a granie z odpowiednimi ludźmi pomoże mi zachować pewną
jazzową stylistykę i funkcjonować
w niej. To było dosyć wąskie myślenie. W Kopenhadze zobaczyłem, że
swoją muzyczną osobowość mogę
pokazać nie tylko w jazzie, ale też
w innych stylistykach.
Ostatnimi czasy zacząłem eksperymentować z muzyką elektroniczną. Próbowałem też grać na innych
instrumentach, między innymi na
perkusji. Co ciekawe, zacząłem się
też interesować pisaniem muzyki bliższej popowi. Tutaj świetnym
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polecam ich obserwować, tworzą popowe piosenki.
Myślę, że ten przykład jest świetny na zobrazowanie
tego, jak można pokazać swoją osobowość w innym,
pozajazzowym świecie.
Drugą rzeczą, której przez te pięć lat się nauczyłem
i którą nadal rozwijam, jest aspekt managerski. Na
uczelni mamy świetne zajęcia z przedsiębiorczości.
Prowadzący je nauczyciel to specjalista w tej dziedzinie, który pracuje dla wielu skandynawskich
artystów. Pokazuje nam, jak sami dla siebie możemy być managerami. W Polsce nie ma możliwości
uczenia się od takich ludzi, ten temat wprawdzie
jest poruszany, ale przez nauczycieli, profesorów na
akademii, a nie przez praktyków.
Bycie zarówno muzykiem, jak i własnym managerem wymaga chyba dużej dyscypliny?
Tak. Zazwyczaj traktuje się to jako ciężką, mozolną
pracę, coś na miarę prowadzenia własnego biura.
Można też podejść do tego bardziej kreatywnie i zastanowić się, jak wyjść do ludzi spoza świata muzycznego. Wymaga to spojrzenia na własną działalność
bardziej interdyscyplinarnie i podjęcia próby pokazania siebie w dziedzinach pozamuzycznych. Mnie osobiście daje
to wiele do myślenia, sprawia też,
że znajduję nowe inspiracje.

Sam jestem dla siebie najlepszym nauczycielem
przykładem będzie mój kolega, perkusista Albert Karch, który podczas
studiów w Kopenhadze zaczął się
mniej skupiać na warsztacie jazzowym, a coraz bardziej na komponowaniu muzyki elektronicznej. Aktualnie prowadzi niesamowity duet
ze szwedzką wokalistką Lo Ersare
– Nenne. Bardzo ciekawa sprawa,

Wspomniałeś, że zacząłeś eksperymentować z muzyką elektroniczną. To już
bardzo popularny trend wśród jazzmanów.
Zgadza się. Coraz częściej używam elektroniki, mam
keyboard Nord Stage, który jest fenomenalny. Posiada sample instrumentów akustycznych, na przykład
fender rhodes’a czy fortepianu, można też na nim
tworzyć własne brzmienia. Często nagrywam jakieś
dźwięki ze środowiska naturalnego i świata, który
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mnie otacza, a później instaluję je na klawiaturze tego instrumentu. Mogę się później nimi bawić, przetwarzam je, zmieniając na przykład częstotliwość. To
świetny impuls do poszukiwania własnych brzmień.
Poza tym używam programu Ableton do nagrywania, miksowania i tworzenia muzyki.
Istnieje prawdopodobieństwo,
że kiedyś odejdziesz tak bardzo
od jazzu, że będziemy słuchać
cię już nie na festiwalach jazzowych, a na przykład na scenie muzyki elektronicznej bądź
jeszcze innej?

eksponowania siebie i swojej świeżości. Wtedy byłem jednak pod
dużym wpływem jazzowych wzorców i bardziej skupiałem się na
ich odtworzeniu niż na własnej interpretacji. Niemniej, gra z ludźmi

Kiedy byłem na Bednarskiej,
myślałem, że samo ćwiczenie
pomoże mi osiągnąć jakiś konkretny cel, a granie z odpowiednimi ludźmi pomoże mi zachować pewną jazzową stylistykę
i funkcjonować w niej. To było
dosyć wąskie myślenie

To jest ciekawy temat i ciekawa
perspektywa. Szczerze, jest to też
rzecz, o której coraz częściej myślę i która zaprząta mi głowę.
Niemniej jest to wizja odległa, rzecz, której nie planuję, po prostu czasami wyobrażam sobie siebie w
innej muzycznej rzeczywistości. Na razie skupiam
się jednak na projektach, w których obecnie działam, czas pokaże, co będzie dalej. Kwestia jest na
pewno otwarta, nie wykluczam zmian i jestem na
nie otwarty.

pokroju Zbigniewa Namysłowskiego była dla mnie dużą nauką. Teraz już staram się, by to, co tworzę,
traktować po swojemu i nie chodzić utartymi ścieżkami.

Dużo grasz z młodymi muzykami, ale nie brakuje ci doświadczeń z tymi starszymi – nestorami
polskiego jazzu. To dla ciebie ważne, by zachować
równowagę i łączyć świeżość z doświadczeniem?

Musiałeś ze sobą, we wcześniejszym okresie, walczyć, by grać
po swojemu, czasami wywracać
wzorce? Kopenhaskie doświadczenia na pewno wiele ci w tym zakresie dały...

To prawda, sporo grałem z nestorami. Najlepsze
doświadczenia zdobyłem, koncertując ze Zbigniewem Namysłowskim, ale to było już dość dawno,
w czasach Bednarskiej. Było to jednak doświadczenie skoncentrowane bardziej na warsztacie jazzowym. Im jestem starszy, tym częściej zauważam, że
mogłem wtedy potraktować to jako możliwość wy-

To była dość ciężka umysłowa, ale też
duchowa praca. Trudno to streścić
i ubrać w słowa. Polegało to na próbowaniu wielu różnych ścieżek. Bywało różnie. Kopenhaga nauczyła mnie,
w jaki sposób mogę wydobyć własną
osobowość w różnych kontekstach.
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To była dosyć spontaniczna decyzja, na którą złożyło się jednak kilka czynników. Jednym z nich był
mój nauczyciel na Bednarskiej –
Michał Tokaj, który poradził mi,
bym rozważył opcję studiów poza
granicami kraju. Niemały wpływ
miały na mnie też koncerty w Pardon, To Tu w Warszawie, podczas
których obserwowałem między innymi skandynawskich artystów
i sposób, w jaki tworzą muzykę. To
było dla mnie silne przeżycie.
Dodatkowo sam z niektórymi mogłem obcować podczas International
Jazz Platform – warsztatów organizowanych przez Macieja Obarę w Łodzi. Wykładali tam między innymi
członkowie jego międzynarodowego kwartetu. Ostatnim czynnikiem
była po prostu porada kolegi Franka Pospieszalskiego, który rozpoczął
studia rok przede mną. Kiedyś, po jakimś koncercie, zaczął mi opowiadać, jak wspaniale jest na tej uczelni, i zachęcał, żebym też spróbował.
W końcu pewnego dnia, nic nie planując, wysłałem zgłoszenie, później
pojechałem na egzaminy wstępne
i tam już zostałem. Tak trochę pokierował mną los.

Wspominałeś o skandynawskich muzykach, ta
scena była i nadal jest dla ciebie jedną z bardziej
interesujących?
Na pewno, było tak jeszcze przed czasami Bednarskiej. Kiedy dorastałem, wychowywałem się
na płytach wytwórni ECM. Pierwszym jazzowym
krążkiem, który dostałem, była Litania Tomasza
Stańki z muzyką Krzysztofa Komedy, w której nagraniu brali udział skandynawscy muzycy. Odpowiadał mi ten specyficzny chłodny skandynawski klimat, charakterystyczny pogłos i brzmienia
bardziej ciemne niż jasne. Taka muzyka od dawna
podskórnie mnie inspirowała. Kocham też twórczość tria Esbjörna Svenssona. Poza tym wszystkim

fot. Kuba Majerczyk

Jak w ogóle trafiłeś do Kopenhagi? Z tego, co mówisz, wynika, że
nie był to świadomy wybór, w tym
sensie, że nie zdecydowałeś się na
tę uczelnię ze względu na charakterystyczne podejście do nauczania i do studenta.
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w młodości sporo słuchałem solowych albumów
Keitha Jarretta.
Czyli bardziej chłód i przestrzeń niż nasza słowiańska melancholia?
Tak. Miałem w życiu taki okres, kiedy starałem się odtworzyć pewien kulturowo-muzyczny fenomen, którym jest to chłodne, ciemne skandynawskie brzmienie. Z czasem zacząłem bardziej starać się łączyć
takie inspiracje z własną muzyką, która wyrasta jednak z polskich wzorców. Wydaje mi się to cenniejsze i
bardziej istotne. Fajnie robi to na przykład Kamil Piotrowicz ze swoim sekstetem. Słychać u niego otwarte,
kopenhaskie myślenie, ale jest w tym też odczuwalna
nuta wywodząca się z naszych klasycznych wzorców.
Właśnie, także u ciebie słychać spore wpływy muzyki klasycznej. Nie mam tu na myśli warszta-

tu i techniki gry. Jak zaczynałeś,
od początku był fortepian i szkoła
muzyczna?
No właśnie u mnie wyglądało to wszystko trochę inaczej niż
u większości pianistów jazzowych.
Zacząłem od prywatnej – Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy, w której uczył mnie prof.
Wojciech Kamiński. W latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był jednym z niewielu w Polsce pianistów – przedstawicieli
jazzu tradycyjnego. Wiele mu zawdzięczam. W szkole tej bardziej
nauczyłem się pewnego jazzowego ducha niż samej techniki pia-
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nistycznej. Na niej skupiłem się
później, w czasach Bednarskiej,
a wzięło się to z tego, że sam zacząłem słuchać sporo muzyki klasycznej. Pochłaniałem jej więcej niż
jazzu. Naturalnie zacząłem się bardziej interesować Beethovenem,
Szostakowiczem czy Lutosławskim
niż Jarretem czy płytami z ECM.
Muzyki klasycznej słuchałem niemal w każdej sytuacji, było to dość
osobliwe doświadczenie. Później,
w Kopenhadze, to właśnie ona pomogła mi się odnaleźć i miała
wpływ na to, kim jestem dzisiaj.
Ukształtowała mnie.
Muzyka klasyczna – ten rodzaj
myślenia, zwłaszcza na poziomie
kompozycyjnym, pomógł mi także w pisaniu własnych rzeczy.
Obok niej największą moją inspiracją jest postać i twórczość Marcina Maseckiego – klasycznego
pianisty, który bierze tę muzy-
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Pierwsze doświadczenia miałem na Bednarskiej,
ale były one dosyć luźne. Poważniejsze prace to już
studia w Kopenhadze, gdzie zacząłem komponować
na potrzeby różnych składów. Miałem na przykład
bardzo dobre zajęcia z kompozycji, podczas których
byliśmy dzieleni na różne grupy i co tydzień trzeba było na ich potrzeby napisać jakiś utwór. Ludzie
tam związani byli z różnymi gatunkami muzyki,
grali na różnych instrumentach, czasami trafiały się dziwne składy – na przykład dwa fortepiany,
dwie gitary, perkusja i wokal. Napisanie czegoś nie
zawsze było więc łatwe, ale uczyło nieszablonowego myślenia i otwierało głowę.
Jak wygląda u ciebie proces komponowania?
Kiedyś starałem się jak najściślej zdefiniować ramy swojej muzyki, zapisać, w jaki sposób utwór ma
przebiegać, jak się rozpoczynać, rozwijać i kończyć.
Jednak im jestem dojrzalszy, tym więcej miejsca pozostawiam na improwizację. Często biorę na warsztat pomysły, które wyimprowizowałem, ćwicząc
czy grając koncert, i rozwijam je na różne sposoby. To podejście trochę analityczne. Skorzystałem tu
z rady pianistki Kris Davis – jednej z wiodących postaci na amerykańskiej scenie improwizowanej – z którą miałem lekcje.
W ramach rozwijania techniki
i warsztatu kompozytorskiego, jak też improwizatorskiego, pisze ona swego rodzaju etiudy fortepianowe
z wykorzystaniem pomysłów, które powstają w trakcie ćwiczeń czy koncertów. Utwory te tworzy przede
wszystkim na własne potrzeby. Sam staram się to jak
najczęściej robić.

Nie wykluczam zmian i jestem na nie otwarty
kę i przekształca ją na swój własny, dekonstrukcyjny sposób, który
jest dla mnie jedyny w swoim rodzaju, bardzo świeży i aktualny.
To, co on robi, przypomina mi, by
nie tylko inspirować się muzyką
klasyczną, ale też brać ją na swój
warsztat.
Kiedy zająłeś się komponowaniem?

Kiedy grasz, częściej ponoszą cię emocje czy musisz wcześniej mieć wszystko przemyślane i przeanalizowane?
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Wszystko zależy od tego, nad jakim utworem pracuję. Czasami jest tak, że punkty wyjścia muszą być
naprawdę ściśle określone, by wszystko zabrzmiało tak, jak to sobie zaplanowałem, i by powstał pewien obraz całości, na którym mi zależy, a który może mnie zainspirować do improwizacji. Ale
mam też takie utwory składające się z luźnych motywów, które mogę, ale nie muszę, wykorzystać.
Ostatnio pracowałem nad utworem, który traktował improwizację jako element kompozycji. Grało go – osobno, pięciu pianistów, wszystko podczas
festiwalu, który wymyśliłem i zorganizowałem.
Odbył się on początkiem stycznia w Klubie SPATiF-u w Warszawie. To dosyć specyficzny festiwal,
w którym nie chodzi o granie
koncertów, bardziej chciałem
pokazać pracę poszczególnych
pianistów, zwłaszcza nad ich
własnym stylem i muzyczną
osobowością. Na początku myślałem nad tym, by każdy z nich
pokazał, w jaki sposób regularnie ćwiczy, jakie ma rytuały etc. Stwierdziłem jednak, że będzie to zbyt ogólne – jeśli każdy pokaże
jakieś wprawki, ćwiczenia, gamy i tyle, to wszystko będzie bardzo mgliste. Dlatego postanowiłem
napisać utwór – jedną kompozycję, którą przekazywałem muzykom na żywo, dopiero w trakcie
występów. Chodziło o to, by publiczność mogła
usłyszeć odmienne podejścia do tego samego materiału i zobaczyć, jak różnie można go budować,
praktycznie od zera, oraz w jaki sposób różne osobowości muzyczne pracują nad własną interpretacją. Dla mnie osobiście była to też próba oddania
czegoś własnego innym i pozwolenia, by to zostało
przez nich zinterpretowane.

Tak, ja go wymyśliłem. To projekt
na zaliczenie semestru w Kopenhadze. W związku z tym, że jest on
bardziej wyjazdowy, przeznaczony na projekty realizowane poza
uczelnią, pomyślałem, że taki festiwal będzie nie tylko dobrym, ale też
owocnym pomysłem. W samej realizacji pomagał mi między innymi
manager SPATiF-u. Do udziału zaprosiłem wspomnianego wyżej Kamila Piotrowicza, mojego profesora
z Bednarskiej Andrzeja Jagodzińskiego, Piotrka Zabrodzkiego i kom-

Ty byłeś pomysłodawcą tego festiwalu? Kto wziął
w nim udział?

Marzy mi się nagranie płyty z Marcinem Maseckim. Zagraliśmy razem

Byłem pod dużym wpływem
jazzowych wzorców i bardziej
skupiałem się na ich odtworzeniu niż na własnej interpretacji
pozytora muzyki klasycznej Andrzeja Karałowa, który porusza się
w elektroniczno-ambientowej stylistyce. Poza tym był też Albert Karch,
chciałem bowiem, by pojawił się też
inny muzyk, ale z własną wyrazistą
osobowością. Wszyscy oni nie grali na scenie, instrument ustawiony
był wśród publiczności, by kontakt
był jeszcze bardziej bezpośredni.
Co czeka cię w tym nowym roku,
poza domykaniem studiów magisterskich?
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w kwietniu, w Studiu im. Witolda Lutosławskiego, Koncert Fortepianowy
F-dur Gershwina. Miałem tam swój
minirecital, do którego dołączył Marcin, i graliśmy na cztery ręce. Było też
kilka luźniejszych muzycznych spotkań, podczas których graliśmy na
dwa fortepiany. Zdecydowałem więc,
że napiszę dla nas kilka utworów i to
wydam. Ponieważ Marcin jest niezwykle zajętym człowiekiem, projekt
musi być bardzo konkretny i starannie dopracowany.
Co na tym etapie rozwoju jest dla
ciebie najważniejsze?
To trudne pytanie. Myślę, że nieco
się rozdrobniłem na wiele różnych
projektów. Każdy z nich jest dla
mnie ważny, każdemu chciałbym
poświęcić całego siebie. Z drugiej
strony myślę o twórczości solowej
i pracy nad solowymi koncertami. To jest aktualnie bardzo ważna
dla mnie rzecz, by móc oddać całą swoją osobowość i opowiedzieć o
tym, kim muzycznie jestem, będąc
samemu na scenie.
Planujesz już pewnie taki projekt…
Tak, powiem więcej, coś już mam.
W październiku miałem możliwość
zagrania koncertu solowego w Nowym Jorku. Całość nagrałem i mam
nadzieję, że uda mi się to wydać, a jeśli nie, to po prostu udostępnić w sieci, by każdy mógł posłuchać.

Gdzie planujesz zatrzymać się po studiach? Dania,
Polska, a może jakiś inny kierunek?
To kolejna rzecz, która zaprząta mi głowę. Wszystkie trzy opcje są na razie otwarte, ale wydaje mi
się, że najbardziej chciałbym jeszcze popodróżować, a Danii i Polski trzymać się, jako takich
muzycznych gniazd, gdzie mogę grać i pracować
z muzykami. Myślę, że ważne dla mnie na tym
etapie jest i będzie podróżowanie i poznawanie
nowych ludzi, którzy też grają, ale ich doświadczenia i inspiracje wyrastają z różnych kultur. Kluczowy dla mnie jest rozwój i ciągłe poszukiwanie
nowych inspiracji. 

fot. materiały prasowe
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Bracia Jorge i Maikel Vistel pochodzą z Kuby, gdzie w Santiago rozpoczynali swoją przygodę z jazzem mimo braku jakiegokolwiek zainteresowania
taką muzyką ze strony miejscowych. Po latach wyrobili sobie silną pozycję
na międzynarodowych scenach, występując pod szyldem wspólnego zespołu Vistel Brothers, prowadząc solowe projekty oraz udzielając się w innych
formacjach. Właśnie z jedną z takich grup – tym razem prowadzoną przez
Floriana Arbenza – pojawią się w styczniu w Polsce.

Zaczynaliśmy sami
Basia Gagnon
basiagagnon@gmail.com

Basia Gagnon: Jakie były wasze
muzyczne początki?
Jorge Vistel: Wychowaliśmy się
w muzycznej rodzinie. Od wielu

pokoleń wszyscy są u nas muzykami, więc zaczęliśmy grać wcześnie,
w wieku siedmiu lat. Zaczynaliśmy
od muzyki klasycznej. Skończyliśmy studia na Akademii Sztuki
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w Hawanie, ale nigdy nie studiowaliśmy jazzu. Ja zacząłem grać
jazz, kiedy miałem trzynaście lat,
wkrótce potem Maikel też się nim
zainteresował.
Jak dalej rozwijała się ta fascynacja jazzem?
JV: Mieliśmy wujka, który mieszkał
w Berlinie. Wysyłał nam nuty standardów jazzowych i próbowaliśmy
je grać. Dostaliśmy zbiór kompozycji, takich jak All The Things You
Are, Yesterday i wiele innych. To było dla nas jedyne źródło informacji, tam, gdzie mieszkaliśmy, nie
mieliśmy gdzie ani od kogo uczyć
się jazzu. Byliśmy samoukami.
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Maikel Vistel: Byłem dzieckiem, miałem dziewięć
lat, więc nie dyskutowałem! Nie byłem z początku
zachwycony, ale kiedy miałem mniej więcej trzynaście lat, pokochałem saksofon.
Myślisz jeszcze czasem, żeby wybrać jakiś inny instrument, czy zostaniesz wierny saksofonowi tenorowemu?
MV: Studiuję teraz flet, chciałbym też nauczyć się
grać na klarnecie.
Czy możemy się wkrótce spodziewać twojego występu na tych instrumentach?
MV: Na pewno flet będzie pierwszy, gram na nim
od pięciu miesięcy, ale to trudny instrument i chcę
być pewny, zanim zagram na nim na koncercie.
A skomponowałeś już coś na te instrumenty?

Mieliśmy wujka, który mieszkał w Berlinie. Wysyłał nam nuty
standardów jazzowych i próbowaliśmy je grać

MV: Tak, mam parę pomysłów
na flet, ale nie jestem jeszcze
gotowy, żeby zaprezentować je
szerszej publiczności, najpierw
chcę mieć pewność, że robię to
jak najlepiej.

Czy od początku graliście na swoich obecnych instrumentach: Jorge
na trąbce i Maikel na saksofonie tenorowym?

Wracając jeszcze do waszych początków, kiedy zaczynaliście grać jazz, były w Santiago de Cuba jakieś zespoły i kluby jazzowe?

JV: Na początku obaj graliśmy na
trąbce, ale mama stwierdziła, że
w rodzinie jest za dużo trębaczy
i zdecydowała, że Maikel będzie
grał na saksofonie.

JV: W Santiago nie było żadnych jazzowych tradycji, grano muzykę kubańską, tak że zaczynaliśmy
sami. Graliśmy dużo z Davidem Virellesem, który
studiował razem z nami na Akademii Sztuki w Hawanie.

Maikel, byłeś z tego niezadowolony?

Kiedy wyjechaliście po raz pierwszy z Kuby?
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MV: Pierwszy raz pojechaliśmy na festiwal jazzowy w Monterey w 2001 roku. Byliśmy wtedy jeszcze studentami i całą grupą pojechaliśmy do Kalifornii. Tamten wyjazd zrobił na nas ogromne
wrażenie.
Jaki styl muzyki zaprezentowaliście?
JV: Zespół nazywał się Latin Millenium, graliśmy
muzykę latynoską, kubańską. Perkusista tego zespołu był wnukiem Chano Pozo (Luciano Pozo Gonalez – kubański perkusista jazzowy, kompozytor,
wokalista i tancerz. Pomimo tego, że zmarł w wieku
33 lat, odegrał ważną rolę w stworzeniu nurtu Latin
jazzu. Współpracował z Dizzym Gillespiem, tworząc
wspólnie z nim wiele kompozycji, takich jak Manteca czy Tin Tin Deo – przyp. BG). Graliśmy kompozycje Chano Pozo i standardy jazzowe w wersji kubańskiej.
Jakie było instrumentarium tego zespołu?
MV: Ja grałem na saksofonie tenorowym, Jorge na trąbce, do tego był fortepian, kontrabas i perkusja.

Jaki gatunek muzyki wtedy prezentowaliście?
MV: W tym czasie graliśmy Latin
jazz. To było wtedy najbardziej popularny gatunek, przynajmniej
w naszym środowisku.
Jakie były wasze inspiracje muzyczne? Jakich muzyków jazzowych słuchaliście?
JV: Jako trębacz słuchałem trębaczy
– takich jak Clifford Brown, Louis
Armstrong, Fats Navarro, Booker
Little...

Na początku obaj graliśmy
na trąbce, ale mama stwierdziła, że w rodzinie jest za dużo trębaczy i zdecydowała, że Maikel
będzie grał na saksofonie

Jak potem potoczyła się wasza kariera?
MV: Potem pojechaliśmy na Bermudy na festiwal
jazzowy. Mieliśmy już własny zespół, ale nie nazywał się jeszcze Vistel Brothers.
Czy graliście już własne kompozycje?
MV: Tak, wtedy zaczęliśmy już tworzyć własną muzykę, graliśmy głównie kompozycje mojego brata.
Ja wtedy miałem tylko jedną na swoim koncie.

A jakiej muzyki teraz słuchasz?
JV: Teraz lubię słuchać światowej
sławy pianistów, takich jak Andrew Hill, Don Pullen czy Stanley Cowell. Muhal Richard Abrams
jest jednym z moich ulubionych
muzyków. Nadal interesuję się
trąbką i lubię słuchać wielu świetnych kubańskich trębaczy. Ostatnio dużo słucham też współczesnej
muzyki klasycznej, głównie Oliviera Messiaena.
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Powstanie waszej obecnej grupy wiąże się z waszym wyjazdem
z Santiago do Madrytu?
MV: Tak, to było 13 lat temu. To
w Madrycie powstał zespół Vistel
Brothers, z którym najpierw występowaliśmy na festiwalach w Hiszpanii, a potem dalej w Europie. W 2010 roku wydaliśmy naszą
pierwszą płytę Evolution. W 2014 roku Jorge wydał swoją płytę Cimarrón, a ja rok później wydałem Steps.
Obie płyty ukazały się w nowojorskiej wytwórni Inner Circle Music
Grega Osby’ego.
Jak trafiliście do Grega Osby’ego?
JV: Z Gregiem poznaliśmy się w Polsce, na festiwalu jazzowym we
Wrocławiu. Byliśmy w trasie z Davidem Murrayem i przy śniadaniu poznaliśmy Grega. A potem spotkaliśmy się parę lat później w Madrycie,
na kolacji z Garym Thomasem. Pokazałem Gregowi nagranie Cimarrón, zainteresował się naszą muzyką i zaproponował, żeby wydać ją
w jego wytwórni. Byliśmy zadowoleni z tego, że zostaliśmy częścią Inner
Circle Music, bo to wytwórnia z artystami dużego kalibru.

fot. materiały prasowe

skimi korzeniami oraz inspiracje jazzową awangardą.

Jak należałoby określić styl waszej
muzyki?

Na Sopot Jazz Festival 2018 występowaliście z braćmi Olesiami bez instrumentu harmonicznego. Podobnie nagrana została płyta Cimarrón. Dlaczego
taki pomysł na skład?

JV: Mój styl ukształtowała tradycja jazzu połączona z afrokubań-

JV: Cimarrón jest jednym z moich najważniejszych
projektów, bardzo różniącym się od wszystkiego,

fot. materiały prasowe
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co napisałem przedtem. Wymyśliłem go w 2014
roku. Prawie wszystko pisałem w trakcie trasy,
w hotelach i samolotach. W sensie muzycznym
byłem zainspirowany takimi zespołami, jak Steve Lehman Trio czy Avishai Cohen Trio. Chciałem
zrobić coś zupełnie innego, więc zacząłem studiować afrokubańską kulturę, żeby skomponować tę
muzykę.
Cały album oparty jest na rytmach bębnów bata
– dlatego zespół ma kształt tria. W zestawie bębnów bata gra się zawsze na trzech bębnach, każdy
z nich gra inny rytm, a razem tworzą polirytmię.
Czy następna płyta powstanie w takim samym
składzie?
JV: Kształt następnej płyty nie jest jeszcze określony, na pewno będzie to płyta Vistel Brothers. Poszukujemy nowych rozwiązań, rozważamy pójście w różnych kierunkach, szukamy też nowej
wytwórni do jej nagrania, dalej zachowując tę sa-

mą duchową i rytmiczną drogę.
Na pewno dodamy także nowe instrumentarium.
Wkrótce wystąpicie w Polsce, jaki
to będzie projekt?
JV: Tak, mamy trasę ośmiu koncertów w Europie z projektem Convergence Floriana Arbenza – perkusisty ze Szwajcarii. Na kontrabasie
zagra z nami Josh Ginsburg ze Stanów Zjednoczonych. Na europejskich koncertach, poza Polską, zagra w naszym zespole brytyjski
wibrafonista Jim Hart. W Polsce
wystąpi natomiast świetny brazylijski gitarzysta Nelson Veras. Zagramy w Poznaniu, w klubie Blue
Note, i w Warszawie w 12on14 Jazz
Club. 
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Niepodległość, demokracja, jazz
Piotr Rytowski
rytowski.jazz@gmail.com

Podczas obchodów 100-lecia niepodległości naszego kraju w mediach dosyć silnie eksploatowany
był wątek wiążący muzykę z polityką. Temat ten pojawił się rzecz
jasna przede wszystkim za sprawą
Ignacego Jana Paderewskiego, który doskonale łączył role polityka,
męża stanu i jednocześnie kompozytora i wirtuoza fortepianu.
O jazzie w kontekście odzyskania
niepodległości za wiele powiedzieć
nie można, bo w 1918 roku z zasadzie w naszym kraju go nie było,
a jak już się pojawił, to w charakterze muzyki zdecydowanie rozrywkowej, podążającej za zagranicznymi modami. Dopiero po
drugiej wojnie światowej, w okresie stalinizmu jazz stał się rodzajem manifestu politycznego, bo jak

twierdziły komunistyczne władze,
reprezentował kulturę „zgniłego
imperializmu zachodniego”.
W okresie katakumbowym jazz był
zakazany i zarówno jego granie, jak
i słuchanie było wyrazem kontestacji. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że jazz był w ówczesnej Polsce elementem walki o demokrację.
Po odwilży wymowa muzyki jazzowej jako zaangażowanego ruchu
sukcesywnie traciła jednak swą
moc. W kolejnych latach jeśli jazz
się buntował, to był to raczej bunt
artystyczny niż społeczno-polityczny. Oczywiście pojawiały się utwory z politycznymi aluzjami czy dedykacjami, jak choćby 56 grupy Free
Cooperation, dedykowany pamięci ofiar Poznańskiego Czerwca 1956
roku, ale trudno mówić o politycz-
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nym zaangażowaniu jazzu jako takiego. Swoje miejsce w dyskursie
muzyki z polityką znalazły rock czy
„piosenka zaangażowana”.
A jak to wyglądało na świecie? Jazz
zawsze odgrywał istotną rolę społeczno-polityczną w walce z segregacją
rasową czy szerzej – w walce o prawa Afroamerykanów. Freedom Suite Sonny’ego Rollinsa czy We Insist!
Maxa Roacha z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku to
tylko przykłady licznych manifestów
tożsamości czarnoskórych mieszkańców Ameryki. W kolejnej dekadzie
nie brakowało utworów poświęconych lub dedykowanych Martinowi
Lutherowi Kingowi czy Malcomowi X. Ekspresja free jazzu pomagała
muzykom manifestować ich przekonania. Jednak podobnie jak w Polsce
z czasem funkcję manifestów przejęły folkowe i rockowe protest songi –
Boba Dylana, Joan Baez i innych.
Wyraz politycznego zaangażowania dawał niejednokrotnie Charlie Haden. Pytanie tylko, czy zawsze

w słusznej sprawie… Utwór jego Liberation Music Orchestra dedykowany ruchom narodowowyzwoleńczym Angoli i Mozambiku Song
for Chè był na tyle istotnym gestem,
że spowodował aresztowanie (choć
krótkotrwałe, ale zawsze) kompozytora w Portugalii, natomiast poświęcenie utworu Mao Tse-Tungowi
wydaje się nie do końca zrozumiałe.
Sympatie mocno lewicowe, czy
wręcz komunistyczne, nie były
rzadkością wśród muzyków zachodniego, kapitalistycznego świata. Tony Oxley postanowił w pewnym momencie przeprowadzić się
do… NRD, a grupa Iskra Paula Rutheforda została tak nazwana dla
uczczenia gazety rosyjskiej partii
socjaldemokratycznej z początku
XX wieku. Trudno powiedzieć, na
ile prawdą, a na ile legendą są bliskie związki niemieckiego środowiska freejazzowej awangardy ze
skrajnie lewicowymi, czy wręcz terrorystycznymi, organizacjami takimi, jak Frakcja Czerwonej Armii
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(zwana też Grupą Baader-Meinhof).
Na początku XXI wieku w Stanach
Zjednoczonych wielu artystów wyrażało poprzez swoją twórczość niezadowolenie z prezydentury George’a
W. Busha. Byli wśród nich między
innymi wspomniany już Haden (album LMO Not In Our Name) oraz grupa Nu Band (utwór Bush Wacked).
To wszystko już historia. Zbliżamy
się do trzeciej dekady XXI wieku.
W USA w prezydenckim fotelu zasiada Donald Trump, który podobnie jak Busch nie jest ulubieńcem
artystów, czego wyraz wielu z nich
daje w swojej twórczości.
Dave Douglas — amerykański trębacz i kompozytor, którego sylwetki
czytelnikom JazzPRESSu z pewnością nie trzeba przedstawiać, stworzył dzieło, będące odpowiedzią
na aktualne wyzwania polityczne
i społeczne w Stanach Zjednoczonych. Artysta odnosi się między innymi do takich problemów, jak prawo do głosowania, równość rasowa,
prawa kobiet, prawa środowisk

LGBTQ, przyjmowanie imigrantów,
podział bogactwa, przepisy dotyczące posiadania broni, miłość do środowiska i kultury, i wreszcie miłość
do siebie nawzajem.
Projekt ma bardzo ciekawą strukturę. Douglas przez cały 2018 rok publikował po jednym utworze miesięcznie. Za każdym razem starał się
skłonić odbiorów do zastanowienia
się, w jaki sposób każdy z nas może
wpłynąć na pozytywne zmiany
w dzisiejszym świecie. Do zastanowienia się, ale i do działania. Trębacz
podkreślał, że 2018 był ważnym rokiem w historii równości i demokracji, zarówno w USA, jak i na świecie,
i w związku z tym niezwykle istotne
jest, aby wszyscy aktywizowali się
w społecznie istotnych sprawach.
Materiał został nagrany w naprawdę doborowym składzie. Obok lidera na trąbce pojawiają się Joe Lovano
(saksofony i flety), Mary Halvorson
(gitara), Julian Lage (gitara), Bill Laswell (bas) i Ian Chang (perkusja
i elektronika). Grupa, choć w nieco
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zmienionym składzie, pojawiła się
w ubiegłym roku na Jazzowej Jesieni w Bielsku Białej.
Drugi projekt, o którym bez wątpienia należy wspomnieć, to recenzowany już w JazzPRESSie Songs of
Resistance 1948–2018 Marca Ribota,
który ukazał się we wrześniu ubiegłego roku. Jak twierdzi Ribot, każdy ruch, który kiedykolwiek wygrał,
miał swoje piosenki. Gitarzysta zebrał kilka historycznych, dopisał
kilka swoich i w ten sposób powstał
niezwykły zestaw protest songów –
ważny dla współczesnych Stanów,
ale także dla „reszty świata”.
Zgodnie z przedziałem czasowym
podanym w tytule na płycie znajdziemy przekrojowy zestaw pieśni
protestu – od wojennych pieśni antyfaszystowskich włoskich partyzantów przez piosenki działaczy ruchu
praw obywatelskich USA i meksykańskie ballady protestacyjne aż po
zupełnie współczesną tematykę społeczno-polityczną, w której artyści
niejednokrotnie zwracają uwagę bez-
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pośrednio na działania prezydenta Trumpa. Mówiąc
o genezie płyty, Marc Ribot wspomina chwile, kiedy uczestniczył w okupacji Wall Street. Zgromadzony tłum próbował zaintonować wspólnie jakąś pieśń
protestu, ale za każdym razem okazywało się, że nie
ma takiej, którą znałoby dostatecznie dużo osób i która jednocześnie pasowałaby do tamtych okoliczności.
Jednocześnie artysta, który dużo podróżuje po świecie, wie, że problemy dzisiejszej demokracji i praw człowieka nie ograniczają się do USA i prezydenta tego kraju – stąd wybór pieśni z różnych stron świata, różnych
okresów, dotykających różnych problemów – wojny,
emigrantów, rasizmu, praw człowieka, demokracji.
Ribot zaprosił na płytę wielu wokalistów. Są wśród
nich Steve Earle, Meshell Ndegeocello, Justin Vivian
Bond, Fay Victor, Sam Amidon i Ohene Cornelius.
Jednym z najważniejszych gości (żeby nie powiedzieć gwiazdą) jest Tom Waits, który w niezwykle
przejmujący sposob wykonuje znaną chyba wszystkim włoską pieśń partyzancką Bella Ciao.
Meksykański utwór Rata De Dos Patas wykonuje natomiast wokalistka, która, jak głosi przypis na
okładce, w obawie przed „odwetem reżimu Trumpa”
poprosiła o nieujawnianie jej personaliów (gdyż mogłoby to wpłynąć na zmianę jej statusu wizowego).
Część dochodów ze sprzedaży albumu Ribot postanowił przekazać na The Indivisible Project – organizację wspierającą lokalne ruchy opowiadające się
przeciwko polityce Donalda Trumpa.
Wymowa płyty Marca Ribota jest bardzo podobna
do przekazu płynącego z projektu Dave’a Douglasa – kiedy podstawowe prawa człowieka są zagrożone, nie można być biernym, trzeba się aktywizować, trzeba reagować samemu. Coraz częściej myślę
sobie, że przydałby się nam dziś taki Paderewski na
miarę XXI wieku. Wybitny artysta, autorytet, mąż
stanu, ambasador. Pytanie, czy w dzisiejszych czasach byłby jednak w stanie dotrzeć do „wielkich tego
świata” za pośrednictwem muzyki? 
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I Remember Clifford
Jarosław Czaja
jarczaja@poczta.onet.pl

Napisałem ostatnio, że zapomniany nieco alcista Gigi Gryce zrealizował klasyczne nagrania między
innymi z trębaczem Cliffordem
Brownem. Pomyślałem jednak później: „no dobra, ale ktoś, kto będzie
chciał je znaleźć, może mieć problem”. Bo po pierwsze – oryginalne edycje płyt z początku lat pięćdziesiątych należą do rzadkości,
w przeciwieństwie do tych z początku następnej dekady, a po drugie – jeśli już są, to pod różnymi,
czasem mylącymi tytułami. Tak
jak nagrania Gryce’a z Brownem.
Kto by zgadł, że ich wspólna sesja
z sierpnia 1953 roku wydana została przez Blue Note pod tytułem Memorial Album? W zasadzie na rynku jest też jedna płyta bez tytułu,
firmowana przez Gigi Gryce Clifford Brown Sextet, ale nieco z innej bajki, bo nagrana została w Paryżu z muzykami francuskimi.
Też dobra, ale jednak nie tak klasyczna, jak Memorial Album. Dlaczego? Bo na tym drugim krążku
Gigi i Clifford spotkali się z najlepszą ówczesną modern jazzową sekcją rytmiczną w Ameryce, a więc
także na świecie, czyli pianistą Johnem Lewisem, basistą Percym Heathem i bębniarzem Artem Blakey-

em. W sekcji dętej dodatkowo grał
jeszcze tenorzysta Charlie Rouse.
A cała historia zaczęła się od słynnej w owym czasie orkiestry Lionela Hamptona. Dość wspomnieć, że
w sekcji trąbek zasiadali tam obok
siebie Clifford Brown, Art Farmer
i Quincy Jones. W sekcji saksofonów
był zaś między innymi Gigi Gryce.
W 1953 roku Hampton, wraz ze swoją orkiestrą, pojechał w trasę koncertową po Europie. Tam, bez formalnej zgody swojego chlebodawcy
młodzi muzycy pod wodzą Gryce’a
i Browna dokonali wielu nagrań,
które firmował głównie alcista. Kiedy Hampton się o tym dowiedział,
wyrzucił z hukiem całą paczkę.
Niedługo po tym fakcie producent
Alfred Lion zaproponował naszej
dwójce sesję dla Blue Note. Zrealizowano ją w studiu Audio Video
w Nowym Jorku. Rudy Van Gelder
nie brał w niej udziału, aczkolwiek
po latach osobiście te nagrania remasterował. Trzeba przyznać, że
Alfred miał nosa. Cała sesja wyraźnie ustawiona została pod Clifforda Browna. Był on wtedy dopiero
wschodzącą gwiazdą, rok później
okrzyknięty został w ankiecie krytyków DownBeatu największym
odkryciem roku 1954.
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Lion zastosował świetny manewr,
a mianowicie ustawił alt i flet
Gryce’a oraz tenor Rouse’a w drugiej linii, jako oprawę dla popisów solowych Clifforda. Dało to
efekt brzmieniowy iście bigbandowy. Owszem, solówki grali wszyscy
trzej, ale trębacz najdłuższe. Było to
zresztą zrozumiałe, bo Clifford grał
jak natchniony.
Warto posłuchać choćby, jak
w dwóch różnych wersjach Cherokee prawie w ogóle nie gra melodii tematu, tylko od początku do
końca swobodnie improwizuje na
tle znajomych akordów, które wystukuje na fortepianie Lewis. No
i te wspaniałe ballady – Brownie
Eyes i Easy Living. Ten pierwszy temat napisał dla kolegi Quincy Jones. W repertuarze płyty jest jeszcze jedna jego kompozycja Wail
Bait, w dwóch wersjach, oraz cie-
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kawy Hymn Of The Orient napisany
przez Gigi Gryce’a. Clifford dorzucił
do tego własny temat Minor Mood.
A co można jeszcze powiedzieć
na temat gry Gryce’a? Niewątpliwie dysponował pięknym tonem
na saksofonie altowym i był muzykiem wielkiego formatu. Warto
o nim pamiętać!
Owszem,
późniejsze
nagrania
Browna z Maxem Roachem przyćmiły nieco wcześniejsze dokonania trębacza, ale niewątpliwie sesja
dla Blue Note to jedna z najwspanialszych pereł, jakie zrodził jazz
w swojej historii. Na kompakcie
dodano jeszcze nagrania, których
dokonał Clifford Brown w tym samym roku z innym alcistą Lou Donaldsonem. Pomyśleć tylko, że Lou
(tak samo zresztą jak autor Brownie Eyes) żyje do dzisiaj i ma 92 lata!
Trzeba będzie o nim napisać... 

Clifford Brown
– Memorial
Album
Blue Note, 1956,
1989
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Autorski debiut geniusza perkusji
Rafał Garszczyński
rafal@radiojazz.fm

Tony Williams – Life Time
Blue Note, 1964

Tony Williams był geniuszem
jazzowej perkusji. Przez wielu
uważany jest za prekursora nowoczesnej gry na tym instrumencie. Jego miejsce w Kanonie Jazzu
jest niepodważalne. Wielokrotnie słychać było jego grę na płytach, które znalazły się w naszym
radiowym zestawieniu. Life Time
jest jego fonograficznym debiutem w roli lidera. Kiedy nagrywał
ten album nie miał jeszcze nawet
20 lat, a na swoim koncie posiadał
dorobek nagraniowy, który dziś
jest częścią historii jazzu.
Zanim Tony Williams, podpisany na okładce chyba po raz ostatni
oryginalnym imieniem Anthony,
wszedł do studia w doborowym to-

warzystwie, żeby nagrać Life Time,
miał już za sobą, między innymi,
studyjny album nagrany z Milesem Davisem – Seven Steps To Heaven i światową trasę koncertową
z jego zespołem, uwiecznioną nagraniami znanymi z płyt Miles Davis In Europe, Miles In Tokyo i moimi ulubionymi – Four & More i My
Funny Valentine. Kilka tygodni po
zrealizowaniu Life Time dalsza
część trasy została upamiętniona
albumem Miles In Berlin, a później
nagraniem studyjnym E.S.P..
Zanim zarejestrowano Life Time,
Tony Williams uczestniczył też
w nagraniu Out To Lunch Erica
Dolphy’ego, Una Mas Kenny’ego
Dorhama i dwu pierwszych płyt
jedynie pięć lat starszego kolegi
z zespołu Milesa Davisa – Herbiego Hancocka – My Point Of View
i Empyrean Isles. Do tego parę albumów Jackiego McLeana i Grahama Moncura III. Sporo, jak na
muzyka poniżej 21. roku życia,
a więc w wieku uniemożliwiającym mu, w niektórych stanach,
oficjalnie wejście do klubu, mimo
tego że grał w nim jego zespół.
Zanim na jednym z koncertów
grupy Jackiego McLeana, Tony’ego
Williamsa zauważył Miles Da-
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vis, młody muzyk zdobywał swoje
pierwsze dorosłe jazzowe doświadczenia u boku Toshiko Akiyoshi i
Sama Riversa. Riversa zaprosił na
nagranie swojego debiutanckiego albumu, zawierającego, co dość
nietypowe dla pierwszej połowy
lat sześćdziesiątych i albumu perkusisty w roli lidera, autorski materiał. Został on przygotowany
przez Tony'ego Williamsa z myślą
o jego płytowym debiucie, gdzieś
w przerwach pomiędzy koncertami zespołu Milesa Davisa.
Współaranżerem
został
kolega z zespołu – Herbie Hancock.
Gwiazdorski skład odzwierciedla
pozycję, jaką miał już wtedy w Nowym Jorku Tony Williams. Sam Rivers był jego muzycznym mentorem i w czasie nagrania albumu
przelotnie członkiem zespołu Milesa Davisa. Herbiemu Hancockowi
natomiast Williams pomógł w jego
pierwszych nagraniach, a Gary
Peacock i Ron Carter również nie
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znaleźli się w studiu przypadkowo. Ten ostatni
także grał w tym samym czasie w zespole Milesa,
a Gary Peacock czasem zastępował kolegę po fachu.
Tak więc, traktując rzecz dosłownie, można uznać,
że Life Time to nagranie kwintetu Milesa Davisa z 1964 roku bez udziału lidera. Takie twierdzenie jest historycznie prawdziwe, jednak nie oddaje charakteru muzyki, starannie zaplanowanej,
skomponowanej i wykonanej przez Tony’ego Williamsa w towarzystwie przyjaciół, a będącej bez
wątpienia autorskim projektem lidera, a nie nagraną pod nieobecność Milesa studyjną sesją jego
zespołu.
Albumu Life Time nie powinno się przypisywać
zespołowi Lifetime, powołanemu do życia przez
Tony’ego Williamsa w 1969 roku, będącego jedną z pionierskich grup elektrycznego jazzu, przez
którą przewinęło się wielu muzyków, a która zaczynała z Larrym Youngiem i Johnem McLaughlinem w składzie. Na Life Time nie znajdziecie żadnej elektroniki. Nie znajdziecie też wiele z muzyki
granej w podobnym składzie z Milesem Davisem.
Life Time w 1964 roku był albumem awangardowym, poszukującym nowych jazzowych brzmień,
wtedy jeszcze bez użycia elektronicznego instrumentarium. 

Kanon Jazzu

Rafała Garszczyńskiego
w RadioJAZZ.FM
od poniedziałku do piątku

godz. 14:45
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Tomasz Stańko – droga przez jazz
Część czwarta
Cezary Ścibiorski
cezary.scibiorski@wp.pl

Współpracując z Krzysztofem Komedą i z Andrzejem Trzaskowskim, Tomasz Stańko podczas
sporadycznych wypadów do Krakowa znajdował jeszcze trochę
czasu na własny kwartet Jazz Darings. W owym okresie nie grał
już w nim Adam Makowicz – jego
miejsce zajął saksofonista Janusz
Muniak. Niezmiennie na kontrabasie grał Jacek Ostaszewski, a na
perkusji Wiktor Perelmuter. Kolejnych członków swojego zespołu Tomasz Stańko „wyłowił” natomiast
spośród wielu młodych wykonawców występujących w krakowskim
klubie Helikon. Zespół ten miał
się stać jednym z najważniejszych
w historii polskiej muzyki i zapisał się w niej jako Kwintet Tomasza
Stańki.
Na pierwszym etapie skład kwintetu zasilili muzycy kwartetu Zbigniewa Seiferta – perkusista Janusz Stefański (jeszcze przed Jazz
Jamboree 1967), następnie basista
Jan Gonciarczyk i wreszcie, grający wtedy na saksofonie altowym, Zbigniew Seifert. Latem 1969
roku Gonciarczyka na basie zastąpił Bronisław Suchanek, domykając ostateczny skład zespołu. W ta-

kim zestawie kwintet przetrwał do
końca swojego istnienia, czyli do
października 1973 roku.

Droga na Zachód
Najbardziej prestiżowym występem dla nowych polskich zespołów i wyjątkową okazją zaprezentowania się zarówno najszerszej
publiczności, jak i najbardziej opiniotwórczym krytykom był w tamtych latach występ na Jazz Jamboree. Debiutancki koncert Kwintetu
na tym festiwalu odbył się 31 października 1970 roku. Nikt nie mógł
przewidzieć, że niespełna tydzień
później rozpocznie się kariera zagraniczna zespołu, dorównująca tej, jaka wcześniej przypadła
w udziale jedynie Krzysztofowi Komedzie.
Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach wyjazd za granicę należał do
największych dóbr luksusowych.
Pomimo że z każdego kontraktu
zawartego na występ zagraniczny część zabierała agencja Pagart,
pozostająca muzykowi reszta była
wtedy olbrzymim zarobkiem, nawet kilkadziesiąt razy większym,
niż mógłby zarobić w kraju.
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Muzycy Kwintetu Stańki z paszportami i wizami
w rękach bezpośrednio po Jazz Jamboree udali się do
Berlina Zachodniego, aby wystąpić na festiwalu Berliner Jazztage, między innymi obok George’a Russella i Charlesa Mingusa. A jednak to występ polskiego zespołu stał się tam największym wydarzeniem.
Od razu po koncercie posypały się zaproszenia i dla
wszystkich członków Kwintetu bramy Europy Zachodniej stanęły otworem. Zespół rozpoczął niezwykle intensywne życie twórcze i koncertowe.

Płyty

fot. Marta Ignatowicz-Sołtys

Rozwój muzyczny Kwintetu można bardzo dobrze
prześledzić na podstawie jego płyt. Pierwsza – Music For K, nagrana w styczniu 1970, jest hołdem dla
zmarłego osiem miesięcy wcześniej Krzysztofa Ko-
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medy. Autorem kompozycji jest Tomasz Stańko, a całość muzyki pozostaje pod mocnym wpływem
patrona albumu. Pomimo trudnej
i wymagającej formy Music For K
spotkała się z bardzo przychylnym
przyjęciem. W miarę wzajemnego
poznawania się, członkowie zespołu zyskiwali coraz większą swobodę i pewność siebie.
Kolejną płytą była Jazzmessage
From Poland. Została ona zarejestrowana 28 maja 1972 roku podczas
koncertu w Iserlohn w Niemczech.
Słychać na niej puls charakterystyczny dla lat siedemdziesiątych,
przyprawiony stylistyką free. Ta
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muzyka pozwala w pełni docenić kunszt i zasłużone uznanie, jakim cieszył się kwintet.
Przedostatnią płytą, w podobnej stylistyce jak poprzednia i również nagraną na żywo (9 marca 1973
roku w Musikhochschule w Monachium), była
Purple Sun. Bronisława Suchanka na basie zastąpił Hans Hartmann, chociaż sam Tomasz Stańko przyznał po latach, że nie był to dobry pomysł.
„Tam były ciężkie rytmiczne rzeczy i wziąłem innego basistę, żeby udźwignął sesję. Szwajcarski basista, tylko na tę jedną sesję. Nie grał tak precyzyjne,
jak się okazało, ale jakoś tam grał. Żałuję tej decy-

zji”. Pomimo tego nagranie wytrzymuje próbę czasu i wciąż świetnie
brzmi.
Ostatnim zarejestrowanym występem Kwintetu, wydanym dopiero po latach na jednej stronie longplaya W Pałacu Prymasowskim, jest
jego pożegnalny koncert na festiwalu Jazz Jamboree w październiku 1973 roku. Zespół zrezygnował
tutaj z funkowego pulsu, ponownie gra lirycznie i formą zbliża się
do pierwszych nagrań grupy. Już
wcześniej poszczególni członkowie
zaczęli myśleć o solowych karierach. Decyzja o rozwiązaniu zespołu została podjęta w połowie 1973
roku, pożegnalny koncert wynikał
z podjętych wcześniej zobowiązań.
Muzycy kwintetu

fot. Marta Ignatowicz-Sołtys

A jak potoczyły się losy muzyków
Kwintetu po jego rozwiązaniu? Janusz Muniak od 1976 roku z powodzeniem realizował karierę lidera, nagrywając dziesięć płyt pod
własnym nazwiskiem. Był też rozchwytywanym muzykiem sesyjnym, ze względu na swoją wyjątkową muzykalność, a także
unikalną, głęboką barwę brzmienia saksofonu. W 1992 roku otworzył w Krakowie klub jazzowy
U Muniaka, którego artystyczne
kierownictwo sprawował do swojej śmierci w 2016 roku.
Janusz Stefański oprócz Kwintetu Stańki współpracował z Orkie-
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strą Studia Jazzowego Polskiego
Radia i Triem Mieczysława Kosza.
Później grał w zespole Zbigniewa Namysłowskiego, stale współpracował z grupami w Niemczech
i Austrii, między innymi z Hans
Koller Free Sound, Radio Jazz
Group Stuttgart, Zbigniew Seifert
Variouspheres. U boku Tomasza
Szukalskiego wystąpił w Village
Vanguard w 1980 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego, pozostał na emigracji we Frankfurcie
nad Menem.
Pośród muzyków, z którymi współpracował, są Leszek Żądło, Joachim Kühn, Jasper van’t Hof, Carla
Bley, Steve Swallow, Miroslav Vitouš, Woody Shaw, Kenny Wheeler,
John Tchicai, Dave Liebman. Był
wykładowcą niemieckich uczelni muzycznych, między innymi
Uniwersytetu Muzyki i Sztuki we
Frankfurcie nad Menem.
Bronisław Suchanek od lat siedemdziesiątych przebywał w Skandynawii. W składzie Szwedzkiej Orkiestry Radiowej wziął
udział w nagraniu Vertical Form VI
George’a Russella. Należał do formacji Sound of Flowers, między
innymi z Rune Carlssonem i Bobo
Stensonem. W latach osiemdziesiątych działał w Niemczech i Austrii,
ostatecznie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka
i pracuje jako wykładowca.
Zbigniewowi Seifertowi po rozwiązaniu kwintetu, o czym nikt
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fot. Marta Ignatowicz-Sołtys

nie mógł wiedzieć, pozostało niewiele ponad
pięć lat życia. Okazały się one niezwykle intensywne i owocne. Zasłynął jako jeden z największych skrzypków jazzowych w historii. Był rozchwytywany przez muzyków europejskich,
a później także amerykańskich, zapraszany do
nagrań i koncertów między innymi przez Volkera Kriegla, Hansa Köllera, Wolfganga Daunera, Joachima Kühna, Jaspera van’t Hofa, Charliego Mariano.
Do legendy przeszła płyta Violin nagrana przez Sei
ferta wspólnie z amerykańskim zespołem Oregon.
Skrzypek nagrał w tym czasie cztery autorskie płyty: Zbigniew Seifert, Man Of The Light, Solo Violin
i Passion. Na tej ostatniej towarzyszyli mu Richie
Beirach, John Scofield, Eddie Gómez, Jack DeJohnette i Naná Vasconcelos. Wspaniałą drogę twórczą przerwała śmierć wskutek powikłań złośliwego nowotworu 14 lutego 1979 roku. 

Podczas pisania artykułu autor korzystał między innymi z następujących źródeł:
Tomasz Stańko, Desperado! Autobiografia, Wydawnictwo Literackie, 2010.
Aneta Norek-Skrycka, Man of the Light. Życie i twórczość Zbigniewa Seiferta, Fundacja im. Zbigniewa Seiferta, 2016.
www.culture.pl.
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Go Stetsa!
Adam Tkaczyk
adam-tkaczyk@wp.pl

Stetsasonic – In Full Gear
Tommy Boy Records, 1988

Utworzona w 1982 roku grupa Stetsasonic jest istotna dla kultury hip
-hopu z wielu powodów. Stetsa jako
jedni z pierwszych grali z żywym
zespołem (sami siebie określali
jako „hip-hop band”). Tematyka ich
utworów i ogólny pozytywny charakter tekstów dał podwaliny pod
falę alternatywnego rapu z końca
lat osiemdziesiątych, której przewodził kolektyw Native Tongues.
Członkowie Stetsasonic po rozpadzie grupy w 1992 roku w większości tworzyli dalej, często będąc
częścią innych istotnych zespołów lub blisko z nimi współpracując. Mowa o: De La Soul, Gravediggaz, Freestyle Fellowshipi Junior
M.A.F.I.A. Mamy więc przed sobą

ekipę niezwykle ważną i zasłużoną, tymczasem wydaje się, że trochę zapomnianą. Być może dlatego,
że generalnie ni z tego, ni z owego (a może po prostu przez upływ
czasu?), pierwsza złota era hip-hopu – okres 1986-1989 – coraz częściej
bywa przemilczana przez muzyczne media, kosztem zwiększenia
znaczenia lat dziewięćdziesiątych
oraz XXI wieku. Obserwuję jak
z list najlepszych raperów w historii znikają: KRS-One, Rakim, Kool
G Rap i Big Daddy Kane, a pojawiają się Lil Wayne, Drake i Kendrick
Lamar. Nie zgadzam się z tym z całych sił – ale dzisiaj nie o tym.
Pierwszy album Stetsasonic – On
Fire ukazał się w 1986 roku i nie był
wielkim hitem komercyjnym (zaledwie 32. miejsce na liście sprzedaży
R&B/hip-hop Billboardu). Co prawda w 1998 roku The Source (czyli przez długie lata najbardziej prestiżowe hiphopowe wydawnictwo)
uznało płytę za jedną ze 100 najlepszych w historii, ale w 1986 roku On
Fire nie narobił dużego hałasu. Panowie dopracowali swoją formułę, poszerzyli horyzonty muzyczne i dwa lata później, w 1988 wydali
In Full Gear – w powszechnej opinii
swoje opus magnum.
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In Full Gear skonstruowane jest
tak, jakby Stetsasonic chcieli dotknąć każdej gałęzi świata hip-hopu i czarnej muzyki swoich czasów w ogóle. Panowie używają
zarówno sampli, jak i żywych instrumentów (chociaż bazą pozostają sample), beatboxu, technik turntablistycznych czy minimalizmu
w stylu Ricka Rubina. Mamy wspaniałe utwory samochwalcze, lekkie
opowieści o dziewczynach, kawałki bardziej zaangażowane społecznie, afrocentryzm.
Członkowie Stetsasonic może nie
są najlepszymi raperami swoich
czasów, ale dają radę. Ich styl przypomina bardziej Beastie Boys, Run
-D.M.C. i starsze ekipy, niż Rakima
i EPMD. Tym niemniej, zapewniają swoimi tekstami i wyczynami
wokalnymi wiele rozrywki. Czytelnicy JazzPRESS-u powinni szczególnie zwrócić uwagę na świetny
Talkin’ All That Jazz – najbliższy gatunkowi wymienionemu w tytule,
a dotyczący samplingu jako sposobu tworzenia muzyki.
Mamy nawet ukłon w stronę 2 Live
Crew i Miami bassu! Choć dzisiaj uważa się, że wschodnie wybrzeże było bardzo konserwatywne w kwestii akceptacji nowych
brzmień w hip-hopie – 2 Live Crew
dostało swoją porcję pochwał. Trzy
lata później pozdrowienia w utworze Buck Whylin’Terminatora X dał
im Chuck D, a w Dedicated To The
Right Wingers Ed O.G. – niech to bę-
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dzie dowód na szacunek jakim cieszył się Uncle
Luke i ekipa 2 Live Crew.
Różnorodność ma jednak swoje minusy – o ile niektóre utwory zestarzały się jak wino, tak są i takie,
które stanowią wersję audio starzejącego się mleka.
Na przykład Float On – rapowe ballady generalnie
są często śmiechu warte, ale tu już chłopaki przesadzili. Ten patetycznie romantyczny podkład, te gadki
o znakach zodiaku – japa się cieszy, ale nie jestem do
końca pewien czy powinna. Wydaje mi się, że parodia
nie była tutaj założeniem, a w 2018 roku tak to brzmi.
The Odad – tym razem kwestia osobista. Od dawna jestem przeciwnikiem prób robienia reggae/ragga przez ludzi nie zajmujących się tym gatunkiem
na co dzień. Do diaska* – Sting przez to zepsuł sobie
kilka potencjalnie klasycznych albumów! Łatwo
jest na szczęście wyłapać te najlepsze utwory – wystarczy spojrzeć na tracklistę i wybrać te, przy których jako producent wymieniony jest Prince Paul.
Jego nieziemski talent oczywiście ujawniał się już
w 1988 roku, przed De La Soul, Gravediggaz i A Prince Among Thieves.
Pomimo kilku wyraźnych wpadek, In Full Gear jest
świetnym rapowym albumem, a ze względu na
swoje znaczenie można przypisać mu status klasyka. W świadomości fanów więcej miejsca z płyt
1988 roku zajmują na przykład: It Takes A Nation Of
Millions To Hold Us Back Public Enemy, Straight Outta Compton N.W.A. (chociaż istnieją uzasadnione
podejrzenia, że wbrew temu, co się dzisiaj mówi ten
album tak naprawdę ukazał się na początku 1989
roku), Strictly Business EPMD czy Follow The Leader duetu Eric B. & Rakim. I słusznie – są to niepodważalne kamienie milowe dla muzyki. Jednakże
In Full Gear przebija swoją jakością wiele albumów
wydanych lata później i odchodzi w zapomnienie
zdecydowanie niesłusznie. 
* Określenie użyte przez autora ze względu na autocenzurę.
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