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Fenommedia jest znana g!ównie z pro-
mocji nagra" znakomitego duetu braci 
Olesiów. Tym razem jednak mamy do 
czynienia z p!yt# nagran# przez przyja-
ciela rodze"stwa – pianist$ Mateusza Ko-
!akowskiego. 

To te% nie do ko"ca prawda, bo co 
najmniej równorz$dn# postaci# jest tu 
znakomity saksofonista (graj#cy te% na 
&ecie) Dave Liebman. Obaj pono' byli  
w sta!ym kontakcie od mniej wi$cej 2003 
roku i kiedy Mateusz pojawi! si$ w 2008 
w Nowym Jorku, w sposób naturalny 
zrodzi! si$ pomys! wspólnego koncertu. 
Ten zarejestrowany na p!ycie mia! miej-
sce w niewielkim Jazz Standard – miejscu 
sprzyjaj#cym intymnej i bezpo(redniej 
interakcji.

Z wyj#tkiem jednej swobodnej impro-
wizacji wszystkie utwory to standardy 
jazzowe. To naturalne – s# rodzajem lin-
gua franca, wspólnego j$zyka, umo%liwia-
j#cego porozumienie instrumentalistów, 
którzy wcze(niej ze sob# nie grali. Jednak 
tu porozumienie nast#pi!o na znacznie 
wy%szym poziomie. S!ycha', %e muzycy 
nadaj# na tych samych falach. Nawet tak 
nobliwe tematy, jak „Body and Soul”, sta-
j# si$ jedynie punktem wyj(cia do dale-
kich wycieczek improwizacyjnych.

Cz$sto zapuszczaj# si$ na terytoria 
kontrolowanego free, co dobitnie (wiad-
czy o tym, %e czuj# si$ na scenie pewnie  
i wiedz#, czego mog# si$ po sobie spo-
dziewa'. Gra' w ten sposób z Liebma-
nem potra) naprawd$ niewielu.  ■

Marek Roma"ski
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Wynton Marsalis lubi du%e sk!ady,  
a szefowanie orkiestrze Lincoln Center 
stwarza mu dobr# okazj$ do szybkiego 
wery)kowania kompozytorskich pomy-
s!ów. „Vitoria Suite” to kolejne dzie!o po 
oratorium „Blood on the Fields” i monu-
mentalnym „All Rise”. 

Tym razem artysta próbuje przerzu-
ci' most pomi$dzy Ameryk# a Europ#. 
Po!#czy' bluesa, ró%ne odmiany jazzu  
z muzyk# &amenco i tradycj# Basków. 
12-cz$(ciowa budowa kompozycji zosta-
!a zainspirowana 12-taktowym bluesem. 
Kolejne fragmenty – jak to w formach 
cyklicznych bywa – zosta!y uszeregowa-
ne na zasadzie kontrastów agogicznych. 

Muzyka jest sprawnie napisana i (wiet-
nie zaaran%owana. Jest bogata w warstwie 
kolorystycznej, rytmicznej, fakturalnej, 
cho' z kompozytorsk# inwencj# lidera 
bywa ró%nie; drugi kr#%ek CD jest wy-
ra*nie s!abszy. Walorem jest perfekcyjne 
wykonanie ca!o(ci, niektóre solówki oraz 
udzia! Paco de Lucii (szkoda, %e tylko  
w dwóch utworach).

„Vitoria Suite” budzi skojarzenia ze 
s!ynnym albumem „Sketches of Spain” 
Davisa/Evansa, nagranym pó! wieku 
temu. Niektórzy chcieliby nawet uzna' 
utwór Marsalisa za prób$ zmierzenia si$ 
z legendarnym nagraniem, co jest chyba 
nieporozumieniem. O ile „Sketches” by!o 
dzie!em pionierskim, o tyle „Vitoria” to 
ju% muzyka nieco wtórna, pozbawiona 
tamtej g!$bi i ducha.  ■

Bogdan Chmura
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Charles Lloyd pozostanie fantastycz-
nym saksofonist# i znakomitym liderem. 
Cz!owiekiem, w którego zespo!ach mu-
zycy graj# lepiej (a przynajmniej inaczej) 
ni% w swoich w!asnych grupach. Dotyczy 
to m.in.: Keitha Jarretta, Michela Petruc-
cianiego czy Bobo Stensona. W tej grupie 
s!awnych pianistów dzi( znalaz! si$ „m!o-
dy wilk” – Jason Moran. Nadzieja amery-
ka"skiego jazzu prac$ w formacji Lloyda 
traktuje niezwykle presti%owo i wszem  
i wobec obwieszcza, %e spe!ni!o si$ dzi$ki 
temu jedno z jego %yciowych marze".

Grupa, która wesz!a do kalifornijskie-
go studia, by zarejestrowa' „Mirror”, nie 
jest nowa. Kwartet (obok lidera i Mora-
na – Reuben Rogers na kontrabasie i Eric 
Harland na perkusji) nagra! ju% album 
koncertowy „Rabo de Nube” (2008).

Tym razem jednak zespó! Lloyda zapre-
zentowa! si$ studyjnie. 

I od razu powiem, %e dla mnie jest to 
kandydatka na p!yt$ roku 2010! Z tego 
albumu wr$cz bije spokój i pewno(' sie-
bie lidera, które udzielaj# si$ pozosta!ym 
instrumentalistom, a nast$pnie – s!ucha-
czom. I nie ma znaczenia, czy panowie 
graj# po!amane Monkowskie standardy, 
przebój +e Beach Boys, wy(wiechtany  
„I Fall In Love Too Easily” czy kompozy-
cje Lloyda. Wszystko brzmi, jakby tych 
czterech grajków sp$dzi!o %ycie, cyzeluj#c 
te tematy. 

Lider w trakcie tych ponad 70 minut nie 
zagra! ani jednego niepotrzebnego d*wi$-
ku. To pi$kna, m#dra i wy(mienicie zare-
jestrowana muzyka.  ■

Marek Roma"ski
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Rok Chopinowski obfituje w nowe 
projekty. Niestety, %aden z nich nie po-
ruszy! mnie jako( szczególnie. Powody? 
Wci#% te same: przyspawanie wykonaw-
ców do tradycji, rutyna i wtórno('.

Ze stanu apatii wyrwa! mnie dopiero 
album tria Levity, które na dwóch CD 
przedstawi!o bezkompromisow# wersj$ 
24 preludiów naszego romantyka. Ale 
uwaga: nie s# to reinterpretacje utwo-
rów Chopina, tylko muzyka zupe!nie 
nowa, zrobiona od podstaw, która mo%e, 
ale nie musi odwo!ywa' si$ do orygina-
!u. To bardziej intelektualna gra ze s!u- 
chaczem, pobudzaj#ca go do aktywnej 
percepcji, ni% kompozycje w tradycyj-
nym rozumieniu. Chopin zosta! kom-
pletnie wymontowany z kontekstów 
romantyczno-narodowych i emocjo-
nalnych. Sta! si$ „czyst# ide#”, migaj#c#  
w kalejdoskopie pozornego chaosu. 

Technika pracy Levity przypomina 
nieco metod$ Uri Caine’a (m.in. Mah-
ler, „Wariacje Golbergowskie” Bacha). 
Nast$puje tu jednoczesny proces twór-
czej dekonstrukcji i (mia!ego mode- 
lowania. Zespó! idzie chyba jeszcze da-
lej ni% Caine, przynajmniej w zakresie 
formy, stosunku do tekstu bazowego  
i nowych technologii (studio nagra" 
jako instrument muzyczny).

Oprócz cz!onków tria (Kita, Doma-
galski, Rogiewicz) na p!ytach s!yszymy 
te% m.in. japo"skiego tr$bacza Toshi-
nori Kondo oraz Gab$ Kulk$. Lektura 
obowi#zkowa!  ■

Bogdan Chmura
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To ju% trzecia p!yta zespo!u szwajcar-
skiego pianisty Nika Bartscha dla nie-
mieckiej o)cyny ECM. Dla nikogo nie 
jest tajemnic#, %e szef tej wytwórni, Man-
fred Eicher, ma jasno skonkretyzowane 
brzmienie, które stara si$ promowa' na 
wydawanych przez siebie kr#%kach. Pod 
tym k#tem dobiera te% artystów.

Wyra)nowane „europejskie” harmo-
nie, klasycyzuj#ce brzmienie, atmosfe-
ra nostalgii i tajemniczo(ci – to g!ówne 
cechy „brzmienia ECM”. Nik Bartsch, na 
pierwszy rzut ucha, zdaje si$ do tych kry-
teriów pasowa' jak ula!. Zarówno prefe-
rowane przez niego harmonie, jak i ostre, 
przestrzenne smugi d*wi$ku, przypomi-
naj#ce chwilami Garbarka, kojarz# si$ 
jednoznacznie z produkcjami ECM.

Jest jednak par$ elementów, które 
odró%niaj# szwajcarsk# grup$ od typo-
wych ECM-owych przynudza". Przede 
wszystkim s!ycha', %e tym muzykom nie 
jest obca rockowa energia. Gra sekcji ryt-
micznej (z gitar# basow#!) momentami 
pulsuje ze spor# werw#. Do tego Bartsch 
cz$sto stosuje proste, acz efektowne pa-
tenty rodem z muzyki repetytywnej. Cza-
sem tra)aj# si$ te% mi!e melodie.

Z pewno(ci# nie jest to arcydzie!o; 
w#tpi$ nawet, by sami muzycy takowe 
zamy(lali. Mimo wszystko s!ucha si$ tego 
przyjemnie, w dodatku nie jest to twór-
czo(' szczególnie absorbuj#ca uwag$. 
Mo%na przy niej bezproblemowo wypo-
czywa', a to te% ma swoj# warto('.  ■

Marek Roma"ski

7RPHN�*URFKRW�4XLQWHW

0\�6WRULHV

7*�����

0X]\ND����

5HDOL]DFMD���

Debiut „sesyjnego” perkusisty Tom-
ka Grochota, który w ko"cu dojrza! do 
nagrania autorskiego albumu. W jego 
zespole znale*li si$: Adam Piero"czyk, 
Dominik Wania, Robert Kubiszyn oraz 
ameryka"ski tr$bacz Eddie Henderson. 
Materia! zarejestrowano ponad dwa lata 
temu. Na szcz$(cie p!yta jest ju% dost$pna, 
co z pewno(ci# ucieszy fanów akustyczne-
go grania.

Album sk!ada si$ z dziesi$ciu kom- 
pozycji Grochota, starannie napisanych 
i przemy(lanych pod ka%dym wzgl$dem. 
Tematy zaskakuj# (wie%o(ci# i rozma-
chem. Czasem, jak w „Napoleon)sh”, staj# 
si$ odr$bn# cz$(ci# utworu. Wa%nym ele-
mentem jest aran%acja (wysoki poziom) 
oraz równowaga mi$dzy partiami zapi-
sanymi a improwizacjami, co dzi( bywa 
rzadko(ci#. 

Muzyka jest skondensowana. Ma zde-
cydowany, dynamiczny charakter. Kipi 
energi#.

Gra Hendersona imponuje bogactwem 
kolorystyki i artykulacji. Pojawiaj# si$  
w niej echa Davisa (niuanse intonacyj- 
ne, charakterystyczne repetycje) oraz  
Woody’ego Shawa. Znakomicie wypada 
te% reszta muzyków: Adam Piero"czyk 
(pi$kne brzmienie tenoru, niewiarygod-
ne sola na sopranie), pianista Dominik 
Wania (graj#cy tak%e na fenderze) i Ro-
bert Kubiszyn. Tomek Grochot operuje 
g$stym, acz wyrównanym d*wi$kiem. 
Ciekawie wgrywa si$ w solówki kolejnych 
muzyków. Doskona!y album nagrany  
w doborowym sk!adzie.  ■

Bogdan Chmura


