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Ocena sk!adanek to chyba najbardziej
niewdzi´czny temat dla recenzenta. Kom-
pilacja nawet najlepszych utworów musi
pozostawiaç niedosyt, bowiem album 
to ca!oÊç, forma, a nie wyrwane z kon-
tekstu kawa!ki.

„Mellow Miles” jest wznowieniem 
p!yty wydanej przez Sony Music w 1995
roku. Zawiera dwanaÊcie znanych nagraƒ
legendarnego tr´bacza. Album skiero-
wano do szerokiego grona odbiorców
(niekoniecznie fanów jazzu), którzy
chcieliby wejÊç w Êwiat dêwi´ków Milesa,
ale nie bardzo wiedzà, od czego zaczàç. 

Utwory pochodzà z p!yt, które dziÊ 
sà uwa˝ane za kamienie milowe jazzu:
„Milestones”, „Porgy and Bess”, „Kind 
of Blue” czy „Miles Ahead”. S!uchajàc 
kolejnych kompozycji, trudno jednak
okreÊliç, jakimi kryteriami kierowano 
si´, tworzàc ten zestaw. Tak naprawd´ 
tylko „Time After” i „Human Nature” 
(z „You’re Under Arrest”) ukazujà Davisa
od l˝ejszej strony – reszta to same hity,
choç niekoniecznie „soft”. 

Szkoda, ˝e w repertuarze nie znalaz! 
si´ choçby jeden utwór z „The Birth of the
Cool” lub nagranie s!ynnego kwintetu
Davisa z lat 60. (Shorter, Hancock, Car-
ter, Williams). Sporym mankamentem
kompilacji jest te˝ brak chronologii 
nagraƒ oraz choçby krótkich notek o nich
(daty, sk!ady zespo!ów). Ocena p!yty 
odnosi si´ nie tyle do muzyki, co do ma!o
czytelnej koncepcji ca!oÊci.  "

Bogdan Chmura

Jesper Bodilsen
Short Stories For Dreamers
Sundance Music 2009
Dystrybucja: Multikulti
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„Historyjki dla marzycieli” - ten tytu!
mówi wszystko. Autor p!yty podkreÊla,
˝e muzyka i obrazy sà dla niego czymÊ
nieroz!àcznym. Prawdopodobnie dlate-
go informacje o wykonawcach poszcze-
gólnych nagraƒ przyozdobi! zdj´ciami
autorstwa Tove Bodilsen. A tymi wyko-
nawcami, prócz kontrabasisty z Danii, 
sà Ulf Wakenius (gitara), Peter Asplund
(tràbka) i Severi Pyysalo (wibrafon). Ze-
stawienie nietypowe, ale pasujàce jak
ula! do melancholijnego nastroju, w ja-
kim utrzymano ten album. S!uchajàc 
leniwie p!ynàcych melodii mo˝na podzi-
wiaç przyrod´, uchwyconà obiektywem
aparatu Tove Bodilsen lub zamknàç
oczy i w wyobraêni przenieÊç si´ na zie-
lone !àki, górskie szlaki czy morskie 
wybrze˝a. 

Muzycy nie silà si´ na technicznà
ekwilibrystyk´, chocia˝ Wakenius czasa-
mi pokazuje, na co go staç, jak choçby 
w „Song For Her Being Here”. Ka˝dy
dêwi´k jest zagrany spokojnie, z rozmy-
s!em, aby wytworzyç klimat sprzyjajàcy
odpoczynkowi oraz przemyÊleniom. 

Pomagajà w tym kompozycje. G!ów-
nie autorstwa lidera, ale nie zabrak!o
tak˝e s!ynnego standardu „Moon River”
Henry’ego Mancini. Repertuar dla od-
biorców szukajàcych w muzyce relaksu,
ale te˝ dla fanów niskich, ciep!ych to-
nów kontrabasu. Zw!aszcza wydoby-
wanych z instrumentu przez artyst´ tej
klasy, co Jesper Bodilsen.  "

Grzegorz Walenda

Etta Cameron
Etta
Sundance Music 2009
Dystrybucja: Multikulti 
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Jazzowe standardy w kobiecej inter-
pretacji. Takich p!yt by!y ju˝ setki. I chy-
ba w!aÊnie dlatego jedynie najlepsi mogà
je nagrywaç, bo tylko oni z ogranego do
bólu materia!u potrafià wykrzesaç coÊ
wyjàtkowego. Do listy tych, którzy t´
trudnà sztuk´ opanowali, mo˝na teraz
dopisaç Ett´ Cameron. W jej interpre-
tacji nawet znana ka˝demu kompozy-
cja „What A Wonderful World”, wyko-
nywana przez licznych artystów, w tym
Luisa Armstronga, zaskakuje oryginal-
noÊcià. Mamy tu d!ugi wst´p instrumen-
talny, w którym popisuje si´ zdolna 
sekcja rytmiczna i równie utalentowa-
ny tr´bacz, Palle Mikkelborg. Ju˝ od
pierwszych taktów czuç profesjonalizm
dêwi´kowca, a jest nim Bjarne Hansen,
jeden z najlepszych w Danii. Dopiero po
dwóch minutach odzywa si´ wokalistka.
Ma ciep!y, doÊç niski g!os. Jej wykonanie
przypomina troch´ styl Cassandry Wil-
son. Po zaÊpiewaniu zwrotki Cameron
oddaje g!os muzykom towarzyszàcym.
Nie stara si´ dominowaç. Mo˝na nawet
powiedzieç, ˝e zadowala si´ rolà jednego
z instrumentów w tej produkcji.

Kolejny charakterystyczny element
stanowi nietuzinkowe potraktowanie
znanych tematów. Na przyk!ad „You
Are My Sunshine” jest prawie nie do
rozpoznania. 

„Etta” to muzyka oryginalnie zaaran-
˝owana i profesjonalnie podana.  "

Grzegorz Walenda
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