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Jon Hassell
Last Night The Moon 
Came Dropping Its Clothes
In The Street
2009 ECM
Dystrybucja: Universal
Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Âmiaç mi si´ chce, gdy s!uchacze (a co
gorsza - równie˝ krytycy) piejà z zachwy-
tu nad nowatorstwem i genialnoÊcià nor-
weskiego tr´bacza Nilsa Petera Molvaera.
Jego coraz bardziej wtórne i podobne do
siebie p!yty to tylko blade echo rzeczywi-
Êcie nowatorskich i robiàcych do dziÊ
wra˝enie nagraƒ Jona Hassella z lat 70. 
i 80.

Amerykanin z Tennessee studiowa! 
w Europie pod kierunkiem samego Karl-
heinza Stockhausena. Bli˝ej mu jednak
by!o do twórczoÊci minimalistów w ro-
dzaju Philippa Glassa, Terry Rileya czy La
Monte Younga. Ich osiàgni´cia po!àczy! 
z charakterystycznà tràbkà Milesa Davisa,
ambientowymi plamami dêwi´kowymi
Briana Eno, wreszcie – elementami muzy-
ki etnicznej. W póêniejszych latach prze-
twarza! brzmienie swej tràbki rozmaitymi
elektronicznymi gad˝etami, uzyskujàc
przestrzenne brzmienie bliskie daleko-
wschodnim instrumentom d´tym.

Nieco przyd!ugi tytu! jego ostatniego
albumu pochodzi z mistycznej twórczoÊci
sufickiego poety, myÊliciela i mistyka
D˝alaludina Rumiego. I nie jest to tytu!
przypadkowy. Nowe nagranie Hassella !à-
czy mistycznà aur´, delikatne elektronicz-
ne brzmienia i wschodnie motywy w mo-
zaik´ o nieodpartym uroku. Jest tu miej-
sce i na niebanalny ambient, i na pi´kne
nostalgiczne melodie. WÊród muzyków –
stali partnerzy Molvaera, jakby Hassell
chcia! mu pokazaç, kto naprawd´ wymy-
Êli! nu-jazz. "

Marek Romaƒski

Kenny Werner, 
Jens Sondergaard
A Time For Love
Stunt Records 2008
Dystrybucja: Multikulti 

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!!

Jazzowe p!yty z mi!osnymi balladami
nie nale˝à do rzadkoÊci. „A Time For 
Love” ma jednak w!asnà specyfik´. Jej
podstawowym wyró˝nikiem jest udzia!
dwóch wirtuozów – Kenny Wernera
(fortepian) i Jensa Sondergaarda (sakso-
fony).

Drugim, równie wa˝nym, wydaje si´
oryginalne, melancholijne, podejÊcie do
znanych tematów. Mamy tu dwie kom-
pozycje Jimmy’ego Van Heusena („But
Beautiful”, „Darn The Dream”) oraz 
po jednym utworze takich mistrzów, jak
m.in. Thelonius Monk („’Round Mid-
night”) i Harry Allen („Over The Rain-
bow”). 

Wszystkie utwory zosta!y zagrane !a-
godnie, troch´ nonszalancko; czasem
wydaje si´ nawet, ˝e od niechcenia. Kie-
dy jednak uwa˝niej si´ ws!uchaç, !atwo
dostrzec analityczne podejÊcie muzyków
do ka˝dego fragmentu. Na uwag´ zas!u-
guje charakterystyczny saksofon. S!ychaç
oddech Sondergaarda, który celowo wy-
d!u˝a dêwi´ki, jakby z ˝adnym nie chcia!
si´ rozstaç. Jego brzmienie wtapia si´ 
w wybrzmienia fortepianu. To zas!uga
sprawnych realizatorów. 

Werner równie˝ finezyjnie obchodzi
si´ z melodià. Polecam jego wst´p do
„Over The Rainbow” czy wirtuozerskà
improwizacj´ w tym samym nagraniu.
Melomanom ˝àdnym rozmaitoÊci balla-
dowy repertuar mo˝e si´ na d!u˝szà 
met´ wydaç nu˝àcy, ale mi!oÊnicy jazzo-
wych duetów nie powinni si´ poczuç 
zawiedzeni.  "

Grzegorz Walenda

Cafe Luna
Brazylijska podró˝ 
Vol. 2
2009 Luna Music 

Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!""

Lato si´ koƒczy, ale czeka nas jeszcze
z!ota polska jesieƒ (mam nadziej´). Có˝
mo˝e byç lepszego na s!oneczne dni ni˝
brazylijska muzyka? Chocia˝ poj´cie
„brazylijskiej muzyki” to w!aÊciwie pusta
fraza, bo kultura muzyczna tego kraju jest
tak bogata, ˝e sprowadzanie jej do jednej
etykietki mija si´ z celem. To troch´ tak,
jakby powiedzieç „kuchnia europejska”.
Potocznie jednak muzyka kraju kawy ko-
jarzy si´ z bossa novà i wszelkimi odmia-
nami samby.

I tak w!aÊciwie podszed! do tematu Szy-
mon Straburzyƒski – autor opisywanej
kompilacji. Tyle tylko, ˝e dzisiejsza bossa
nova to ju˝ niekoniecznie to, co tworzy!
kiedyÊ Antonio Carlos Jobim czy wyÊpie-
wywa!a Astrud Gilberto. Przekonuje nas 
o tym np. grupa Kaleidoscopo, otwierajà-
ca „Brazylijskà podró˝”. Do tradycyjnej
melodyki bossa novy dodano dyskoteko-
we „patterny” rytmiczne. Z kolei Fernan-
da Takai !àczy jà ca!kiem wdzi´cznie 
z produkcjà klubowà. Fat Family, gdyby
nie pos!ugiwali si´ j´zykiem portugal-
skim, mogliby uchodziç za amerykaƒskie
gwiazdki r’n’b. Rosalia de Sousa to ju˝
muzyka klubowa pe!nà g´bà i jedynie ryt-
mik´ zapo˝yczy!a z bossa novy. Ana Ca-
ram wprowadza salsowe rozko!ysanie do
rodzimej rumby, a Ivete Sangalo przemy-
ca pulsujàcy funk.

Najwa˝niejsze jednak, ˝e ca!a ta mik-
stura wprawi nas w dobry nastrój i spraw-
dzi si´ na parkiecie. I o to chodzi. "

Marek Romaƒski
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The Top Hat Trio
A Jazz Tribute 
To Fred Astaire
Dorian Recordings 2008
Dystrybucja: CCD.PL

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Nagrania sprzed kilku lat, ale p!yta
dopiero teraz do nas dotar!a. W pro-
gramie utwory, do których taƒczy! Fred
Astaire – z kompozytorskiej teki Geor-
ge’a i Iry Gershwinów, Irvinga Berlina
oraz Cole’a Portera. Czyli nic nowego
pod S!oƒcem, gdyby nie sk!ad instru-
mentalny oraz interpretacje. 

Standardy wykonuje trio, w którym
g!ównà rol´ powierzono skrzypkowi
Stephane’owi Allardowi. W jazzie in-
strument ten nie nale˝y do popular-
nych, a tu sytuacja jest tym bardziej
szczególna, ˝e gra na nim wykonawca
zwiàzany g!ównie z klasykà. Wydany
przez Doriana album Êwiadczy jednak,
˝e improwizacja równie˝ nie jest mu 
obca.

Z Allardem grajà dwaj jazzmani z krwi
i koÊci: Marc Villemure, gitarzy-
sta pobierajàcy nauki od Joego Passa 
i Jima Halla oraz kontrabasista Daniel
Lessard.

O ile filmowy taniec Astaire’a kojarzy
si´ z temperamentem i ekspresjà, o tyle
nagrania tria Top Hat sà w wi´kszoÊci
!agodne, stonowane. To nie zarzut, bo
w!aÊnie dzi´ki takiej interpretacji me-
lodie sporo zyska!y. Przyda!oby si´ za 
to troch´ wi´cej gry Villemure’a na gita-
rze akustycznej, zamiast elektrycznej, jak 
w „I’ve Got My Eyes On You”. 

Poza tym wszystko, jak trzeba. Kon-
trabas tworzy solidny podk!ad, tylko
niekiedy grajàc solo („A Fine Roman-
ce”) lub porywajàco towarzyszy skrzyp-
com („Puttin’ on The Ritz”). Prym 
wiodà skrzypce, na przemian z gitarà.
Muzyczny balsam dla duszy. "

Grzegorz Walenda

Henri Texier
Love Songs Reflexions
Label Bleu 2008
Dystrybucja: CMD

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!!!

JeÊli ktoÊ lubi kontrabas w po!àczeniu
z lekko przesterowanà gitarà elektrycznà
– nie wypuÊci tej p!yty z r´ki. Henri Te-
xier przygotowa! melomanom praw-
dziwà uczt´. Zebra! szeÊç standardów
jazzowych i podda! je finezyjnej obrób-
ce. Pomogli mu trzej utalentowani side-
mani – syn Sébastien, grajàcy na sakso-
fonie i klarnecie, Manu Codjia na gitarze
oraz Christophe Marguet na perkusji. 

Album otwiera „Beautiful Love” Vic-
tora Younga. Texier gra melodi´ na kon-
trabasie, a rytm na talerzach trzyma
Marguet. Po chwili do!àcza gitara elek-
tryczna. Potem saksofon wtapia si´ 
w dêwi´ki gitary, tak ˝e trudno go za-
uwa˝yç, a˝ w pewnym momencie odzy-
wa si´ g!oÊniej i odtàd ju˝ do koƒca po-
zostanie na pierwszym planie. W!aÊnie
standardy decydujà o walorach krà˝ka, 
a „Beautiful Love” to tylko jedna z pere-
!ek w tym zestawie. D!ugo by szukaç
równie wdzi´cznych interpretacji „In 
A Sentimental Mood” czy „God Bless
The Child”. Jedynie „I Love You” nie
brzmi tak, jak mo˝na by oczekiwaç. Wy-
daje si´, ˝e zosta!a zagrana za szybko.
Mo˝e muzycy mieli w takim podejÊciu
do kompozycji Cole’a Portera jakiÊ cel,
ale tym razem zawiedli. 

Wi´kszoÊç zawartoÊci albumu pozo-
staje jednak atrakcyjna, a dodatkowo
wyró˝nia si´ audiofilskà realizacjà. "

Grzegorz Walenda

Kaya Brüel
The Love List
Stunt Records 2008
Dystrybucja: Multikulti 

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Duƒska aktorka i wokalistka, znana 
z ról musicalowych (m.in. „Woycek” 
z muzykà Toma Waitsa) oraz piosenek
dla dzieci, tym razem prezentuje repertu-
ar jazzowy. Program otwiera rewelacyjna
interpretacja „My Funny Valentine”. 
W akompaniamencie s!ychaç g!ównie
kontrabas; pozosta!e instrumenty odzy-
wajà si´ sporadycznie. ArtyÊci rzadko wy-
bierajà tak kameralne brzmienia na 
poczàtek albumu. Brüel zaryzykowa!a 
i by! to dobry pomys!, bo po udanym
wst´pie trudno si´ doczekaç kolejnych
nagraƒ. 

Drugi utwór, autorska kompozycja
„Still Around”, równie˝ nie zawodzi.
Zresztà wszystkie utwory wokalistki stojà
na wysokim poziomie; czasem nawet po-
konujà piosenki innych autorów. Wyró˝-
nia si´ zw!aszcza „Fortune of Love”, 
z przyjemnym dla ucha akompania-
mentem na fortepianie w wykonaniu 
Jacoba Christoffersena i basowà solówkà
Jespera Bodilsena. Mi!o ko!ysze „Femini-
na Wiles”, przy którym czujemy si´ jak 
w rozbawionym jazzowym klubie. Z kolei 
w „Waves of Joy” s!ychaç sympati´ artyst-
ki do latynoskich rytmów i do lata. 

Nieco gorzej Brüel wypada w kompozy-
cji „Lullaby” Waitsa i Brennan. Nie radzi
sobie z wysokimi rejestrami. Za to ju˝ 
w „A Good Man Is Hard To Find” tego
samego duetu autorskiego zdecydowanie
si´ poprawia.

Prawie wszystkie utwory sà atrakcyjnie
wykonane, a do tego realizatorzy posta-
rali si´ o dobry dêwi´k. S!ucha si´ tego 
naprawd´ przyjemnie. "

Grzegorz Walenda
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