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Roscoe Mitchell 
And The Note Factory
Far Side
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Roscoe Mitchell – wa!na posta" awan-
gardy lat 60. – pozostaje w wybornej for-
mie. Trzyma poziom i nie idzie na kom-
promisy. 

Jego najnowsza p#yta, b$d%ca zapisem 
koncertu na festiwalu w Burghausen 
(2007), to mieszanka free, swobodnej im-
prowizacji i elementów zaczerpni$tych 
z muzyki XX wieku.

Tytu#owy „Far Side” zosta# zbudowany 
wed#ug zasady stopniowego zag$szczania 
faktury i dynamiki. „Amor& czny” po-
cz%tek rodzi si$ z pojedynczych zdarze' 
i pauz. Wyraziste wej(cie fortepianów roz-
poczyna proces gruntowania d)wi$kowe-
go p#ótna, na tle którego eksploduj% linie 
sopranu i tr%bki. Nie jest trudno doprowa-
dzi" do kulminacji; sztuk% jest utrzyma" 
j% przez d#u!szy fragment utworu.

Oktetowi uda#o si$ to nadzwyczajnie. 
Co wi$cej, ani przez chwil$ nie odnosimy 
wra!enia chaosu. Ka!da grupa instru-
mentów pracuje na w#asnych pasmach, 
precyzyjnie realizuj%c przyj$te zadania. 
Kolejne utwory kontrastuj% z pierwszym. 
Maj% otwart% struktur$, kameralny cha-
rakter, eteryczn% faktur$. Album ko'czy 
frejazzowy kocio# z wybijaj%cym si$ sak-
sofonem lidera.

Warto zwróci" uwag$ na sk#ad zespo#u 
(zdublowana sekcja rytmiczna, dwa forte-
piany), który umo!liwia tworzenie bogatej 
gamy kombinacji brzmieniowych. Intui-
cyjna budowa, kolektywna improwizacja, 
przestrze', faktura i kolor to najwa!niej-
sze cechy muzyki Mitchella. 

Album skierowany do mi#o(ników free 
i trzeciego nurtu.  ■

Bogdan Chmura

Norah Jones
…Featuring
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Kiedy w 2002, po sukcesie albumu 
„Come Away With Me”, Nor$ Jones obwo-
#ano jazzowym odkryciem roku, stara#em 
si$ udowodni", !e ta urodziwa artystka 
ma z jazzem niewiele (b%d) zgo#a nic) 
wspólnego. Przez lata konsekwentnie po-
kazywa#a, !e bli!ej jej do country czy ame-
ryka'skiego folku, a nawet folk-rocka ni! 
do jazzu. Czy to )le? Sk%d!e!

Omawiany album zbiera, dotychczas 
rozproszone po rozmaitych albumach ró!-
nych wykonawców, kolaboracje, go(cinne 
wyst$py, okazjonalne projekty i inne tzw. 
„rarities”.

Spektrum stylistyczne, w którym mo-
!emy s#ucha" wokalistki, okazuje si$ bar-
dzo szerokie – od folkowo-countrowego 
* e Little Willies, przez rockowy (cho" 
tu raczej balladowy) Foo Fighters, po 
hip-hopowców w rodzaju Q-Tipa czy Ta-
liba Kweli. Nie zabrak#o tak!e owoców 
wspó#pracy z najwi$kszymi postaciami 
ameryka'skiej piosenki – od Raya Char-
lesa (uroczy, pe#en soulowego feelingu 
„Here We Go Again”), przez Willie Nelso-
na, po Dolly Parton (i to chyba najbardziej 
udana wycieczka w stron$ country – nie-
zobowi%zuj%ca, pe#na charakterystyczne-
go dla ameryka'skiej prowincji luzu).

Czy jest tu miejsce na jazz? Owszem, 
s#ycha" porz%dne improwizacje w „Court 
& Spark”, nagranym wspólnie z Herbie 
Hancockiem.

„…Featuring” to rzecz raczej dla wielbi-
cieli Nory, jednak pozosta#ych s#uchaczy 
te! mo!e zainteresowa" wszechstronno(" 
tej wokalistki.  ■

Marek Roma'ski 

Trygve Seim/
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Wiem, !e charakterystyczne brzmie-
nie muzyki, lansowane przez Manfreda 
Eichera i jego ECM, ma na ca#ym (wiecie 
tysi%ce zwolenników. Z pewno(ci% wielu 
z nich znajdzie si$ równie! w(ród czy-
telników naszego szacownego periody-
ku. Tym bardziej, !e Herr Eicher zawsze 
przywi%zywa# wielk% wag$ do perfekcyj-
nej realizacji d)wi$ku.

My(l$ jednak, !e po licznych albumach 
wype#nionych nostalgicznymi, rozp#y-
waj%cymi si$ w bezkresnej przestrzeni 
utworami czas na zmian$. Niestety, ty-
powe „brzmienie ECM-u” pogr%!y#o si$ 
w regresie. Podobna poetyka, sposób re-
alizacji, stonowane emocje spowodowa#y, 
!e kolejne kr%!ki trudno od siebie odró!-
ni". Oczywi(cie zdarzaj% si$ wyj%tki, ale 
tendencja jest wyra)na.

Album norweskiego saksofonisty Try-
gve Seima jest jeszcze jednym dowodem 
na prawdziwo(" tej tezy. Seim zast%pi# 
kiedy( Jana Garbarka w sk#adzie zespo#u 
perkusisty Manu Katche – nieprzypad-
kowo, bo jest wiernym uczniem i kon-
tynuatorem jego stylu. Jednak o ile Gar-
barek jest w swoim graniu autentyczny 
i oryginalny, o tyle Trygve ju! wtórny 
i denerwuj%cy. Brakuje mu zw#aszcza 
pewnej ostro(ci i !arliwo(ci gry autora 
„Twelve Moons”. To, co u starszego z mu-
zyków jest szarpi%cym serce, nostalgicz-
nym g#osem nordyckiej duszy, u m#odsze-
go – jedynie monotonnym sm$dzeniem. 
W dodatku p#yt$ nagrano tylko w duecie 
z fortepianem/harmonium – a w takim 
sk#adzie trzeba mie" naprawd$ siln% oso-
bowo(", !eby nie wróci" na tarczy.  ■

Marek Roma'ski

Norah JonesNorah Jones Trygve Seim/Roscoe Mitchell 
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Komeda – The Innocent 
Sorcerer
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My, Polacy mamy k#opot z muzyk% 
Komedy. Z jednej strony jest ona dla nas 
przepustk% do (wiata wielkiej kultury; 
z drugiej, i to wcale nierzadko, po prostu 
mamy j% gdzie( i tak naprawd$ liczy si$ 
jej potencja# & nansowy. 

W roku Komedy to si$ pewnie nie 
zmieni, ale jest nadzieja, !e jubileusz 
80. rocznicy urodzin jazzowego wieszcza 
przyniesie cho" kilka albumów godnych 
uwagi. 

Jeden ju! jest i to autorstwa muzyka, po 
którym trudno si$ by#o tego spodziewa". 
Adam Piero'czyk do tej pory tak bezpo-
(rednich ho#dów nie sk#ada#; st%d pierw-
sze zaskoczenie. Kolejne tkwi w sk#adzie 
i nie dlatego, !e mi$dzynarodowy, !e Gary 
* omas gra na saksofonach, a Anthony 
Cox na kontrabasie, ale !e Komeda Pie-
ro'czyka pokazuje si$ bez towarzystwa 
fortepianu, w miejsce którego zjawi#a si$ 
gitara. Obiektywnie taki zabieg nie jest 
ani dobry, ani z#y. Dobre jest natomiast, 
!e muzyka, tak!e dzi$ki (wietnej grze 
gitarzysty Nelsona Verasa, nabiera cieka-
wego kontekstu brzmieniowego.

„* e Innocent Sorcerer” to g#os w dys-
kusji o muzyce Komedy, propozycja in-
nego jej uj$cia. Pomys# na pokazanie, jak 
mo!e funkcjonowa" w obszarze odmien-
nej wra!liwo(ci. W ko'cu te! – jak za-
chowa" to!samo(" w blasku historii. 

Adamowi nale!% si$ za t$ p#yt$ brawa.  ■

Maciej Kar#owski
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Jerry Bergonzi – mistrz (wiata w dzie-
dzinie gry na saksofonie. Umie wi$cej 
od najs#ynniejszych, prawdziwy ekspert. 
I, jak to bywa z tej rangi specjalistami, 
pozostaje skromny i szerzej nieznany. Sy-
tuacja tyle! typowa, co irytuj%ca. 

Razem z Jackiem Kochanem – dobrze 
znanym czytelnikom „HFiM” perkusist% 
– i Piotrem Lema'czykiem (kontrabas) 
stworzy# swoje europejskie trio. Powin-
ni(my si$ z tego cieszy", bo zapewne 
nadarzy si$ okazja, by pos#ucha" ich na 
!ywo.

Nie wiem, co napisa" o tym projekcie. 
Nie wywa!a drzwi, nie jest awangardo-
wy ani efekciarski. Nie jest te! dzie#em 
programowym. Brakuje (ladów Chopina, 
Komedy i Davisa. Co gorsza, go(cinnie 
nie wyst$puje tu ani Smolik, ani Sta'-
ko, ani Peszek. Z perspektywy polskiego 
rynku nie ma wi$c o czym pisa".

Jest tu tylko wytrawny jazz na trio 
bez fortepianu. Taki nowoczesny, bez 
mitologii, zagrany stanowczo, ciekawie, 
z ogromn% ilo(ci% bajecznych detali wy-
nikaj%cych po prostu z doskona#ej dys-
pozycji wykonawców i faktu, !e granie 
sprawia im przyjemno(".

S#uchaczom te! niew%tpliwie spra-
wi podobn% przyjemno(", ale najpierw 
trzeba po p#yt$ si$gn%", pozwoli" jej wy-
brzmie" i skupi" si$ nie tylko na tema-
tach, ale tak!e na tym, co si$ dzieje we-
wn%trz ka!dego utworu.  ■

Maciej Kar#owski

)HUQDQGH]�*X\�/RSH]

0RUQLQJ�*ORU\

�����0D\D�5HFRUGLQJV
'\VWU\EXFMD��*L*L

0X]\ND����
5HDOL]DFMD���

Czeka#em na t$ p#yt$ bez wiary, !e po-
wstanie. „Aurora” – wspólne przedsi$-
wzi$cie  Agustiego Fernandeza (fortepian), 
Ramona Lopeza (perkusja) i brytyjskiego 
maga kontrabasu Barry’ego Guya przed 
czterema laty okaza#o si$ wielkim sukce-
sem artystycznym. Nie by#o jednak pew-
ne, czy wspó#praca przetrwa, bo przecie! 
ryzyko, !e kolejnemu spotkaniu zabraknie 
magii, jest w takich sytuacjach du!e.

Ale si$ doczeka#em! „Morning Glory” 
sta#o si$ faktem i ku uciesze nie tylko mo-
jej jest p#yt% podwójn%. Oprócz nowego 
materia#u zawiera dodatkowy kr%!ek z za-
pisem koncertu z maja 2009, który odby# 
si$ w nowojorskim klubie Jazz Standards. 
Oto wi$c mamy mo!liwo(" zanurzenia si$ 
w muzyk$ tria gran% na !ywo i porówna-
nia jej ze studyjn% poprzedniczk%, a tak!e 
zaspokojenia ciekawo(ci nowych utwo-
rów i zbadania, czy co( si$ zmieni#o w tym 
niezwyk#ym zespole. 

Oba do(wiadczenia nios% niebezpiecz-
nie du!% dawk$ emocji. Koncert i znane 
ju! utwory s% jak poruszaj%ca retrospek-
cja, a nowa muzyka u(wiadamia, !e team 
wci%! potra&  poruszy" najg#$bsze pok#ady 
wra!liwo(ci. Pod tym wzgl$dem nic si$ nie 
zmieni#o. Z jednej strony mamy utwory 
o otwartej budowie z miejscem na kreacj$ 
free; z drugiej – bardzo mocne przywi%za-
nie do pi$knych, melancholijnych melodii 
pozwalaj%cych unosi" si$ na falach muzy-
ki bez ryzyka utraty orientacji. Co tu wi$-
cej gada". Cudowna p#yta!  ■

Maciej Kar#owski
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