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Warsaw Paris Jazz Quintet
Chopin Symphony  
Jazz Project
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S!ysz"c pod koniec chopinowskiego 
roku fraz# „Chopin na jazzowo”, mam 
ochot# uciec w Bieszczady, okopa$ si# i za-
minowa$ dojazd. Tyle ostatnio powsta!o 
nikomu niepotrzebnych przeróbek dzie! 
Wielkiego Fryderyka, %e on sam zapewne 
przewraca si# w grobie. A je&li ma jeszcze 
mo%liwo&$ my&lenia, to zapewne pluje 
sobie w brod#, %e nie po&wi#ci! %ycia np. 
zabawianiu pi#knych dam w arystokra-
tycznych salonach.

Z czasem wypracowa!em sobie chyba 
jedyne rozs"dne podej&cie do tego typu 
muzyki. Otó% zamiast dochodzi$, po co 
dany artysta si#gn"! po utwory Chopina 
(prócz honorarium, rzecz jasna) i do ja-
kiego stopnia je zmasakrowa!, po prostu 
oceniam, czy to „si# s!ucha”.

Patrz"c od tej strony, album wypada 
nie'le. Je&li si# nie zastanawia$, dlaczego  
i po co zatrudniono jazzowy kwintet  
(z go&cinnym udzia!em francuskiego wo-
kalisty Marca (omasa) i orkiestr# sym-
foniczn" do interpretacji m.in. „Sche-
rza h-moll” op. 20 czy „Etiudy es-moll”  
op. 10 nr 6, to nie sposób odmówi$ tej 
muzyce rozmachu, bogactwa aran%acyj-
nego i elokwencji improwizacyjnej. Nie 
zabrak!o tak%e prawdziwie jazzowego, 
swinguj"cego grania, jak cho$by w „Pre-
ludium e-moll” op. 28 nr 4.

Brzmi to dobrze, a czy te opracowania 
sprowadz" Fryderyka pod strzechy? Czy 
tematy Chopina wynosz" ten projekt na 
wy%szy poziom ni% podobne interpretacje 
np. jazzowych standardów? Odpowied' 
pozostawiam Pa)stwu.  ■

Marek Roma)ski

Nighthawks
Today
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Niemiecki zespó! Nighthawks jest do-
brze znany polskim mi!o&nikom elek-
trycznego jazzu. Za!o%yli go ponad deka-
d# temu basista i producent Dal Martino 
oraz tr#bacz Reiner Winterschladen, na 
co dzie) solista NDR Big Band - bodaj 
najlepszej orkiestry jazzowej w Europie.

Muzyka na „Today” to nieco wyg!adzo-
ne po!"czenie fusion, ethnic, pop/rocka 
(echa Dire Straits) oraz „rozrywkowego” 
Davisa. Dominuj" proste, melodyjne te-
maty, podawane przez tr"bk# z t!umikiem, 
oparte na powtarzaj"cych si# schema-
tach harmonicznych. Du%" rol# odgrywa 
brzmienie inspirowane muzyk" lat 70.  
i 80. (bas, Wurlitzer, gitary z charaktery-
stycznymi barwami i efektami). Cho$ na 
p!ycie zdarzaj" si# intryguj"ce momenty, 
które mog!yby pe!ni$ rol# ilustracji *lmo-
wej („(e Consul Is Driving”), wi#kszo&$ 
kompozycji jest nieco bezbarwna. Mamy 
te% akcent polski w postaci piosenki „Ma!e 
t#sknoty”. Ten dawny hit Krystyny Pro)ko 
&piewa tu Anna Maria Jopek z towarzysze-
niem sta!ego gitarzysty Stinga - Dominika 
Millera. 

Potencja! zespo!u zosta! mocno ogra-
niczony przez konwencj# muzyczn", któ-
ra jest utrzymywana na ca!ym albumie  
(z kilkoma drobnymi mody*kacjami). 
Niedawno mia!em okazj# s!ysze$ Night- 
hawks na %ywo i brzmia! on nie tylko le-
piej i drapie%niej, ale te% na pewno bar-
dziej jazzowo. Album *rmuje niewielka 
Herzog Records, która dopiero poszukuje 
pomys!u na swój wizerunek.  ■

Bogdan Chmura

Anna Gadt
Still I Rise
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To drugi po „Na mojej drodze” (2008) 
album wokalistki jazzowej Anny Gadt 
(wcze&niej St#pniewskiej) *rmowany 
przez 4 Ever Music. W repertuarze kr"%-
ka znalaz!y si# popularne tematy, które 
w interpretacjach Anny Gadt nabieraj" 
nowego, mocno jazzuj"cego charakteru. 
W&ród utworów mamy te% kompozycj# 
wokalistki napisan" do wiersza Mai Ange-
lou „Still I Rise” – to od niego pochodzi 
tytu! albumu. 

Piosenki zosta!y dobrane wed!ug 
okre&lonego klucza – teksty opowiadaj"  
o %yciu, uczuciach, emocjach, a muzyka 
– najcz#&ciej o charakterze balladowym – 
uk!ada je w intymn" opowie&$.

Anna Gadt, artystka wszechstronnie 
wykszta!cona, posiada ciekawy g!os o szla-
chetnej barwie. Najch#tniej porusza si#  
w &rodkowym i ni%szym rejestrze. Ope-
ruje szerok" skal" ekspresji. Jej technika 
wokalna jest bez zarzutu, swobodnie in-
terpretuje nie tylko ballady, ale te% utwory  
o %ywszym pulsie. +piewa te% scatem 
(„Why Should I Care”, „Afro Blue”). 

Z 11 kompozycji (wszystkie wykonane 
po angielsku) najbardziej podoba!y mi 
si#: „Dienda” Stinga oraz dwa hity Barbry 
Streisand: „(e Way We Were” i „Send In 
(e Clowns”. Wspaniale wypad! te% „You’ll 
Never Know” z narastaj"c" dramaturgi"  
i intryguj"c" harmoni".

Bardzo dobre wra%enie robi sekcja 
rytmiczna z pianist" Rafa!em St#pniem 
(&wietne solówki!), basist" Maciejem 
Garbowskim i perkusist" Krzysztofem 
Gradziukiem.  ■

Bogdan Chmura
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