
Wojciech Majewski
OpowieÊç
4EverMusic 2009

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

„OpowieÊç” to trzecia autorska p!yta
Wojciecha Majewskiego – pianisty,
kompozytora, aran˝era, a tak˝e autora
ksià˝ki o Marku Grechucie.

Podobnie jak poprzedni album („Za-
myÊlenie”) jest to muzyka bardzo osobi-
sta. Ju˝ pierwszy utwór – „Po˝egnanie
2005” – odnosi si´ do wydarzeƒ zwiàza-
nych ze Êmiercià ojca artysty, Henryka
Majewskiego - znakomitego tr´bacza,
wa˝nej postaci polskiego jazzu. Jest to
jednoczeÊnie prolog do w!aÊciwej kom-
pozycji, sk!adajàcej si´ z siedmiu zró˝-
nicowanych cz´Êci, przechodzàcych
p!ynnie jedna w drugà. Muzyka suity, 
bo chyba tak mo˝na potraktowaç „Opo-
wieÊç”, próbuje !àczyç elementy klasyki
(romantyzm) z dynamicznym post-
bobem. Utwory nie sà zbyt rozbudo-
wane, a solówki zgrabnie wtapiajà si´ 
w narracj´.

Majewski gra solo, w trio oraz w kwin-
tecie, w którym znaleêli si´: brat lidera –
tr´bacz Robert Majewski, tenorzysta To-
masz Szukalski, basista Jacek Niedziela
oraz m!ody i ekspresyjny perkusista –
Krzysztof Dziedzic. Formacja brzmi bar-
dzo dobrze. Czuje si´ w niej energi´,
zgranie i dyscyplin´. 

Muzykiem pierwszoplanowym pozo-
staje pianista. Nie do koƒca przekona!y
mnie fragmenty grane przez niego solo,
z pewnym przerostem ornamentyki, do-
s!ownoÊcià harmonicznà i sentymentali-
zmem. Pewne wàtpliwoÊci wzbudzi! te˝
tytu! albumu, który powinien chyba
brzmieç: „OpowieÊci”. Mimo tych dro-
biazgów - p!yta warta polecenia, zw!asz-
cza utwory II, IV i V. "

Bogdan Chmura

Triomania
Pearl
4Eever Music

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

Formacj´ Triomania tworzà: pianista
Piotr Mania, basista Adam ˚uchowski 
i perkusista Tomasz Sowiƒski. Wszyscy,
mimo m!odego wieku, dysponujà ju˝
Êwietnym warsztatem i sporym do-
Êwiadczeniem. Lider bra! udzia! w wielu
projektach teatralnych, wyst´powa! i na-
grywa! z grupà Outlook saksofonisty 
Irka Wojtczaka.

„Pearl” to pierwszy autorski album
Piotra Mani. Jest on autorem wi´kszoÊci
utworów, choç na p!ycie znajdziemy
tak˝e kompozycje Wojtczaka, ˚uchow-
skiego i Eltona Johna („We All Fall In
Love Sometimes”, „Curtains”). Jazzmani,
chyba troch´ ju˝ zm´czeni standardami,
coraz ch´tniej si´gajà po tematy z popu 
i rocka. Ten zró˝nicowany repertuar po-
zytywnie wp!ynà! na charakter ca!oÊci.
Mamy tu zarówno klimaty balladowe
(„Pearl”, „Song for Brother”), jak i muzy-
k´ dynamicznà, o mocno zarysowanych
konturach („BasSet”, „JaRulez”). 

Lider, wyraênie dominujàcy w zes-
pole, operuje wyrównanym dêwi´kiem,
dobrà technikà i bogatà artykulacjà. 
Album odzwierciedla kierunek jego 
poszukiwaƒ. Pianista najlepiej si´ czuje 
w obszarze od Billa Evansa i Keitha 
Jarretta (orientalizmy, ozdobniki) do
Esbjorna Svenssona. Echa tych artystów
wyraênie s!ychaç w kolejnych interpre-
tacjach, jak choçby w „Curtains”, gdzie
Mania gra z rockowym zaci´ciem, jak
Jarrett w czasie s!ynnego koncertu w Ko-
lonii. Jednak wszystkie te skojarzenia
przestajà mieç znaczenie w momencie,
kiedy poddamy si´ magii dêwi´ków. 

Udany debiut! "

Bogdan Chmura

Bobby Bradford Extet
Midnight Pacific 
Airwaves
2009 Entropy Stereo
Dystrybucja: www.entropystereo.com
Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!""

Kariera tr´bacza Bobby’ego Bradforda
nie jest zbyt dobrze udokumentowana.
Zaledwie kilkanaÊcie p!yt, choç na sce-
nie muzyk ten dzia!a ju˝ ponad 50 lat.
To w!aÊnie on by! cz!onkiem wielkiego
kwartetu Ornette’a Colemana, zanim
ten zaczà! nagrywaç swoje pierwsze 
albumy.

Z tym wi´kszà radoÊcià powita!em za-
powiedê p!yty nagranej w czasie, kiedy
Bradford prowadzi! swój g!oÊny zespó!
Extet. Oto wi´c mamy rok 1977. Na sce-
nie radiowej rozg!oÊni z Los Angeles 
– Pacific Airwaves – stanà! kwartet:
Bradford na tràbce, James Newton na
flecie, a w sekcji rytmicznej: Richard
Rehwald – bas i John Goldsmith – per-
kusja. 

Na sk!ad nie musimy zwracaç szcze-
gólnej uwagi, mo˝e poza Jamesem New-
tonem. Nie dlatego, bynajmniej, ˝e grajà
pomniejsi muzycy, ale ze wzgl´du na to,
˝e formu!a Extetu nie zak!ada!a sta!ej
obsady ani osobowej, ani instrumental-
nej. Zawsze jednak towarzystwo staran-
nie wybiera! Bradford. 

Istot´ stanowi!o tworzenie muzyki 
w konwencji mniej lub bardziej swobod-
nej, w rozumieniu estetyki Zachodnie-
go Wybrze˝a lat 70. Nad ca!oÊcià unosi
si´ duch free jazzu, uj´tego w kom-
pozycyjne ramy. Utwory sà obszerne,
zaimprowizowane z rozmachem i majà
nieoceniony walor historyczny. Nie
przecenia!bym wagi tego nagrania 
z perspektywy historii jazzu, ale tym,
którym bliskie sà czyste frazy kornetu
Bobby’ego Bradforda, polecam jà bez
cienia wàtpliwoÊci.  "

Maciej Kar!owski 
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Brad Terry 
& Joachim Mencel
Live In Fort Andross
Inspirafon 2009

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

Brad Terry (rocznik 1937) to legenda
jazzowego klarnetu, absolwent London
Conservatory of Music, uczeƒ Ben-
ny’ego Goodmana, wybitny solista oraz
muzyczny partner m.in. Dizzy’ego Gille-
spie, Bucka Claytona, Buddy’ego Tate’a 
i Reda Mitchella. Od 1993 Terry wspó!-
pracuje ze Êwietnym polskim pianistà 
- Joachimem Menclem. Obaj majà na
koncie wiele wspólnych koncertów i kil-
ka albumów.

W repertuarze ich najnowszej p!yty
znalaz!y si´ standardy jazzowe oraz
kompozycje obu muzyków. Ca!oÊç
utrzymano w balladowo-swingujàcym
klimacie z delikatnà domieszkà bluesa.

Muzyka ma jednolity, relaksowy cha-
rakter. Wa˝nym elementem jest brzmie-
nie, z ciep!à barwà klarnetu i wyrówna-
nym dynamicznie fortepianem. Inter-
pretacje standardów – bez udziwnieƒ
harmonicznych i przerostów formal-
nych – sà mi!e dla ucha, choç niektórym
mogà si´ wydaç zbyt „standardowe”.
Kompozycje autorstwa Mencla i Ter-
ry’ego wpisujà si´ w t´ zachowawczà 
stylistyk´ i chyba troch´ szkoda, bo to
jedyna okazja, by duet pokaza! si´ z nie-
co innej strony. Co prawda we „Free
Whistle” panowie próbujà wprowadzaç
nowsze elementy, ale efekt nie prze-
konuje, podobnie jak gwizdana impro-
wizacja Terry’ego. Warto przypomnieç,
˝e obok Tootsa Thielemansa Terry jest
najwa˝niejszym artystà, pos!ugujàcym
si´ tà technikà. 

Dobra muzyka na d!ugie zimowe wie-
czory.  "

Bogdan Chmura

Leszek HeFi WiÊniowski
Kinetyka
Ewmusic 2010

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

„Kinetyka” to druga autorska p!yta
Leszka HeFi WiÊniowskiego, flecisty,
saksofonisty, kompozytora i aran˝era.
WiÊniowski, absolwent AM w Katowi-
cach w klasie fletu, jest laureatem kilku
konkursów, udziela si´ na wielu polach,
a jego zainteresowania si´gajà od jazzu,
rocka i folku, po elektronik´ i muzyk´
klasycznà.

Najnowszy album WiÊniowskiego za-
wiera - poza dwoma wyjàtkami - jego
w!asne kompozycje, zaÊ stylistyka ca!oÊci
oscyluje wokó! muzyki fusion z lat 70.
Repertuar p!yty jest bardzo zró˝nicowa-
ny. Nie brakuje tu muzyki nastrojowej
(„Taniec we mgle”, „St’Germain 141”,
„Senni rycerze”), jak i utworów o moc-
nym, zdecydowanym charakterze. Uwa-
g´ zwraca rozpoczynajàca album „Kine-
tyka” - dynamiczna kompozycja oparta
na wyrazistym ostinato basu, który uno-
si rozmigotany temat grany przez flet 
i skrzypce. Podoba!y mi si´ te˝ wielowàt-
kowa „Entropia” (z wp!ywami Mahavi-
shnu i Shortera), „Taniec chocho!a” oraz
„Preludium e-moll” Chopina, gdzie deli-
katnemu tematowi lider przeciwstawi!
ekspresyjne solo.

WiÊniowski gra na flecie, flecie alto-
wym, a tak˝e na saksofonach tenorowym
i sopranowym. Wirtuozeria, perfekcja
techniczna oraz bogactwo kolorystyczne,
dynamiczne i artykulacyjne to g!ówne
cechy jego warsztatu. Lider nie skàpi 
te˝ przestrzeni solistom, zw!aszcza Paw-
!owi Kaczmarczykowi (piano Fendera) 
i Krzesimirowi D´bskiemu, który ma tu
status goÊcia specjalnego. Goràco pole-
cam!   "

Bogdan Chmura

OleÊ Brothers 
with Rob Brown
Live at SJC
Fonomedia 2009 

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

Karier´ braci Olesiów Êledz´ od ich
debiutu w 1999 roku, kiedy to – jeszcze
jako Custom Trio – nagrali album 
„Mr. Nobody”. Potem by!y p!yty w ró˝-
nych sk!adach, eksperymenty !àczàce
jazz z tematami Pendereckiego, wspó!-
praca z muzykami z Europy i Ameryki.
Talent i determinacja braci przynios!y
efekty – dziÊ, po dziesi´ciu latach dzia-
!alnoÊci, sà wyrazistymi postaciami 
europejskiej muzyki improwizowanej.

Ich najnowszy album to zapis kon-
certu z nowojorskim alcistà Robem
Brownem, znanym m.in. z formacji Wil-
liama Parkera. Ascetyczny sk!ad (bez 
instrumentu harmonicznego), tematy
autorstwa obu braci, swobodne formy
(„Here & Now Suite”) i Êwietne poro-
zumienie mi´dzy muzykami to g!ówne
atuty p!yty.

Brown jest znakomitym solistà i part-
nerem. Potrafi graç ekspresyjnie („Mon-
key`s Hour”), ale te˝ lirycznie i nar-
racyjnie. Nie epatuje technikà; nie 
przesadza z efektami artykulacyjnymi 
i dynamicznymi, zaÊ charakterystycz-
ne zaÊpiewy jego saksofonu (i lekkie 
wibrato na d!u˝szych wartoÊciach) mogà
si´ chwilami kojarzyç z Ornette’em 
Colemanem.

O grze Olesiów mo˝na by d!ugo. 
W kolejnych utworach tworzà bogatà
tkank´ dêwi´kowà, stanowiàcà mocne
oparcie dla Browna, a jednoczeÊnie 
realizujà w!asnà, niezale˝nà warstw´ 
rytmiczno-melodycznà. „Live tt SJC” to
prawie 80 minut bezkompromisowego
jazzu spod znaku l˝ejszego free, granego
na najwy˝szych obrotach.  "

Bogdan Chmura
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Aki Takase
Louis Sclavis
Yokohama
Intakt 2009
Dystrybucja: GiGi
Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Aki Takase jest jednà z niewielu przed-
stawicielek jazzowej sceny Kraju Kwitnà-
cej WiÊni, która zrobi!a karier´ w Stanach
Zjednoczonych. O dziwo jednak procent
kobiet w tym elitarnym japoƒskim gronie
jest ca!kiem spory. Oprócz niej mo˝na
wymieniç Satoko Fujii, Toshiko Akiyoshi
i jeszcze par´ innych.

Takase od dawna by!a uto˝samiana 
z nieco odwa˝niejszym nurtem wspó!cze-
snego jazzu. Nie ˝eby pogrà˝a!a si´ w jakiÊ
be!kotliwy free improv. Co to, to nie! To
raczej taka delikatniejsza odmiana free,
trzymajàca si´ mainstreamu niczym ma!e
dziecko maminej spódnicy.

Âwiadczà o tym zresztà jej amerykaƒscy
partnerzy – Dave Liebman, David Mur-
ray, Rashied Ali. Wszystko to muzycy
znakomici, swego czasu uwa˝ani za pro-
gresywnych, ale od dawna ju˝ doÊç zacho-
wawczy.

Tym razem japoƒska pianistka zagra!a 
z goÊciem z troch´ innej parafii. Louis
Sclavis umie wydobyç z klarnetu i sak-
sofonu chwytliwe ludowe melodyjki, ale
potrafi te˝ stworzyç szalone kaskady
dêwi´ku na okr´˝nym oddechu, niczym
Evan Parker. Na „Yokohamie” oboje
stworzyli zupe!nie nowà jakoÊç. Ani to
mainstream, ani amerykaƒski free jazz,
ani te˝ free improv. S!ychaç tu i Monka, 
i Dolphy’ego, i Debussy’ego, i Jimmy
Giuffre’a. Zawsze te˝ s!ychaç (i czuç)
ogromnà wyobraêni´, wra˝liwoÊç i poro-
zumienie. To subtelny, intymny dialog
dwojga muzyków, którzy niespodziewa-
nie znaleêli bliskoÊç duchowà. 

Pi´kna i pi´knie nagrana p!yta.  "

Marek Romaƒski

New Fracture Quartet
1,000 Lights
Multikulti Project

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

Perkusista Tim Daisy jest jednym z fila-
rów wspó!czesnej sceny - jakkolwiek
enigmatycznie by to nie zabrzmia!o - pro-
gresywnego jazzu. Wspó!pracuje z naj-
bardziej kreatywnymi osobowoÊciami
muzyki improwizowanej. Presti˝owy 
(i nieskory do chwalenia twórców nie-
ortodoksyjnych) magazyn „Down Beat”
okreÊli! go jako „perkusist´ przysz!oÊci”.
Opini´ t´ w pe!ni uzasadnia album jego
zespo!u New Fracture Quartet.

Uzasadnia i jednoczeÊnie rozszerza, bo
Daisy jawi si´ tu jako twórca (wiem, to
pretensjonalne, ale tak w!aÊnie jest) mu-
zyki przysz!oÊci. To nie futurystyczna,
wydumana wizja czegoÊ, co, jak sàdzà 
panowie muzykanci, b´dzie si´ kiedyÊ
graç. Nie, to logiczna konsekwencja nie-
bywa!ej erudycji cz!onków zespo!u, a jak
wiadomo, ÊwiadomoÊç chwili obecnej
prowadzi do wiedzy o czasie przysz!ym.

Mamy tu do czynienia z niezwykle inte-
ligentnym stopem rocka, postrocka, mu-
zyki improwizowanej (w najszerszym
sensie tego okreÊlenia), jazzu, muzyki
afrykaƒskiej i wielu innych sk!adników.
Najwa˝niejsze w tym wszystkim, ˝e efekt
jest nies!ychanie jednolity, spójny, a przy
tym zaskakujàcy ka˝dà niemal minutà
swojego trwania. Tkanka dêwi´kowa
„1,000 Lights” sprawia wra˝enie natural-
nej i a˝ dziw bierze, ˝e nikt do tej pory 
takiej mikstury nie sporzàdzi!.

To tak˝e odkrycie (przynajmniej dla
mnie) nowych, interesujàcych muzyków
– oryginalnego gitarzysty Dave’a Millera 
i fantastycznej tr´baczki Jaimie Branch.  

P!yta do wielokrotnego uwa˝nego 
s!uchania.  "

Marek Romaƒski

Kenny Wheeler
Other People
CamJazz
Multikulti

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

To jest prawdziwa zagwozdka! Tr´bacz
Kenny Wheeler nagra! p!yt´, którà w!aÊci-
wie trudno w jakikolwiek sposób okreÊliç.
Z uwagi na jazzowà przesz!oÊç tego muzy-
ka i improwizowane partie tràbki (a tak˝e
fortepianu Johna Taylora) naj!atwiej 
by!oby „Other People” wepchnàç do po-
jemnego wora z „europejskim jazzem”.
Jednak wszystko we mnie buntuje si´
przeciwko takiemu rozwiàzaniu. Có˝ to
bowiem za jazz? Nie ma nawet tradycyj-
nego instrumentarium – Wheelerowi 
i Taylorowi towarzyszy klasyczny kwartet
smyczkowy. Co prawda nawet w takim
sk!adzie mo˝na sobie wyobraziç jazzowe
granie, ale tutaj nic takiego nie ma miej-
sca. Kwartet gra kompozycje lidera – 
o dziwo bezczelnie tradycyjne w sensie
klasycznej muzyki kwartetowej – tej si´ga-
jàcej Beethovena, Schuberta czy Debus-
sy’ego.

Do tej estetyki dostosowujà si´ partie
tràbki i fortepianu – jeÊli wykraczajàce 
z romantycznego j´zyka dêwi´kowego, to
najwy˝ej do ca!otonowych skal ostatniego
z wymienionych kompozytorów.

Nie powiem, nowa p!yta Kanadyjczyka
(zw!aszcza s!uchana wieczorem) potrafi
wytworzyç mi!à, intymnà atmosfer´. Tym
bardziej, ˝e jest znakomicie nagrana.
Mo˝na si´ przy niej odpr´˝yç po ci´˝kim
dniu, choç wol´ Wheelera w bardziej kon-
wencjonalnie jazzowym otoczeniu, gdzie
jego cudownie kruche, arabeskowe linie
rozp!ywajà si´ w powietrzu jak dym z pa-
pierosa. Tutaj troch´ zbyt wiele miejsca
dla siebie zagarn´!y smyczki, ale i tak czas
sp´dzony z „Other People” jest czystà
przyjemnoÊcià.  "

Marek Romaƒski
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