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Hans Ulrik

Slow Procession
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Saksofonista i kompozytor Hans Ulrik 
urodzi! si" w 1965 roku w Kopenhadze, 
ale muzyk" studiowa! w USA. Nim za-
!o#y! w!asny kwartet, wspó!pracowa! 
z gwiazdami jazzu. Bogate do$wiadcze-
nie s!ycha% na jego nowej p!ycie, dodam 
od razu, #e niecodziennej. 

Dawno nie s!ysza!em jazzu podane-
go w tak oryginalny sposób. Nie wiem, 
czy celowo, czy te# przypadkiem utwory 
Ulrika kojarz& si" z zupe!nie innymi ni# 
jazz stylami. I w!a$nie to jest ich zalet&. 
Otwieraj&ce nagranie „' e Beginning/
All ' ings Shine” jest chwytliwe jak 
przeboje Stinga. Z kolei w „Make Rain” 
pojawia si" basowy pochód, charaktery-
styczny dla metalu. Chwilami wydaje si", 
#e cz!onkowie Metalliki maczali w tym 
palce. Z kolei „' e Wanderer” rozwija 
si" jak „Shine On You Crazy Diamond” 
Floydów, a kiedy wchodzi perkusja, cze-
kamy na g!os Davida Gilmoura. To oczy-
wi$cie tylko skojarzenia, bo przez ca!y 
czas mamy do czynienia z muzyk& im-
prowizowan&. 

„Slow Procession” stanowi atrakcyj-
n& odmian" w jazzowej ofercie. T" p!y-
t" trzeba pozna%. Cho%by po to, by si" 
przekona%, jak inaczej mo#na – chocia# 
pewnie ci, którym styl Hansa Ulrika si" 
spodoba, powiedz&: „trzeba” – gra% jazz. 

Gor&co polecam ten kr&#ek zarówno 
fanom tego stylu, jak i mi!o$nikom mu-
zyki pop i rocka! Oto bowiem nadarza si" 
okazja, #eby w instrumentalnym jazzie 
odnale(% co$ wyj&tkowego.  ■

Grzegorz Walenda

The Nigel Kennedy Quintet

Shhh!
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Nigel Kennedy nale#y do w&skiego 
grona muzyków klasycznych, którzy 
z powodzeniem eksploruj& tereny jazzu. 
Gr" na skrzypcach studiowa! u Yehudi 
Menuhina, za$ w $wiat muzyki synko-
powanej wprowadzi! go Stephane Grap-
pelli.

„Shhh!” jest trzecim autorskim albu-
mem Kennedy’ego. Znalaz!y si" tu niemal 
same jego utwory, !&cz&ce jazz akustycz-
ny z muzyk& fusion lat 70. i klasycznym 
brzmieniem rocka. 

O ile rockowe ci&goty Nigela najlepiej 
s!ycha% na pocz&tku i ko)cu albumu, 
o tyle $rodek wype!niaj& kompozycje 
bardziej stonowane, a tytu!owy „Shhh!” 
okazuje si" eteryczn& ballad&. Na specjal-
n& uwag" zas!uguje „Riverman” – temat 
nieco zapomnianego dzi$ barda Nicka 
Drake’a (polecam tak#e orygina!), który 
na p!ycie $piewa Boy George. 

W sumie jest to muzyka skierowana do 
szerokiej grupy odbiorców o zró#nicowa-
nych gustach. Znajd& tu oni zarówno na-
strojowe, melodyjne tematy, jak i kawa!ki 
o du#ym !adunku ekspresji („Trans* gu-
ration”, „Oy”).

W improwizacjach Nigel pokazuje ob-
licze rasowego wirtuoza. Stosuje skom-
plikowane biegniki, bogat& kolorystyk", 
osi&gan& tak#e dzi"ki przetwornikom 
brzmienia oraz zró#nicowan& artyku-
lacj". Niestety, chwilami nadu#ywa tre-
mola, elementu, po który rzadko si"gaj& 
mistrzowie jazzowego smyczka. Bardzo 
dobrze spisuje si" towarzysz&cy skrzyp-
kowi zespó! z polskimi muzykami: Wyle-
#o!em, Grzegorskim, Kowalewskim oraz 
nowym nabytkiem – perkusist& Krzysz-
tofem Dziedzicem.  ■

Bogdan Chmura

 Youn Sun Nah

Voyage
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Korea)ska wokalistka i skandynawski 
akompaniament – tak najkrócej mo#na 
opisa% zawarto$% p!yty „Voyage”. Trzeba 
doda%, #e znajdziemy tu tak#e muzyczne 
akcenty zza Atlantyku. Jest ameryka)ska 
pie$) ludowa „Shenandoah”. Jest s!ynna 
kompozycja „Jockey Full of Bourbon” 
Toma Waitsa i nie mo#na nie zauwa#y% 
pojawiaj&cych si" tu i ówdzie motywów 
latynoskich.

Bohaterka p!yty dysponuje ciep!ym, 
delikatnym, $wietnie postawionym g!o-
sem, którego tembr najlepiej pasuje 
do nocnych klimatów w klubach, gdzie 
ju# tylko resztka go$ci leniwie dopija 
drinki, a ostatnie pary ospale ko!ysz& 
si" na parkiecie. Oprócz wy#ej wymie-
nionych utworów wi"kszo$% repertuaru 
zosta!a u!o#ona z kompozycji woka-
listki.

Na wst"pie wspomnia!em o akompa-
niamencie. Nie bez powodu. S!yszymy 
tu $wietnie graj&cego na gitarze aku-
stycznej Ulfa Wakeniusa, a tak#e uta-
lentowanego wspó!pracownika Leszka 
Mo#d#era – Larsa Danielssona. Kontra-
basista popisuje si" $wietnymi impro-
wizacjami, ale potra*  te# zagra% prosty 
akompaniament („Calypso Blues”), przy 
którym Youn Sun Nah rozwija wokal-
ne pomys!y. Wreszcie s!yszymy Xaviera 
Desandre-Navarre na perkusji oraz 
znakomitego tr"bacza, Mathiasa Eicka, 
którego sola w „My Bye” ciekawie wspó!-
brzmi& z gitarowym podk!adem.  ■

Grzegorz Walenda
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