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Norma Winstone
Stories Yet To Tell
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Wielka dama brytyjskiej wokalistyki 
jazzowej. Wydaje dla ECM-u, a jednak 
w Polsce jest ma!o znana. Gdzie indziej 
ludzie pami"taj# jej dzia!ania z zespo!em 
Azimuth oraz albumy solowe. S# ciekawsi 
muzycznego $wiata i mo%e trudniej wpa-
daj# w estetyczne koleiny. Ale nie ma co 
p!aka&. Najnowsza p!yta Normy Win-
stone tra' !a do naszych sklepów i mo%e-
my $mia!o o ni# pyta&. 

Ostrzegam jednak, %e nie jest jazzowa 
w tradycyjnym rozumieniu tego poj"cia. 
Mo%e nawet dla wielu b"dzie to zach"ta. 
Melodie tradycyjne, pie$ni $redniowiecz-
ne, muzyka Tigrana Mansuriana i Komi-
tasa %yj# tu obok kompozycji w!asnych 
i pere!ek pióra Wayne’a Shortera. (yj# 
w harmonii, bez zgrzytów, tworz#c kolo-
rowy, cho& w ogólnym wyrazie stonowany 
pejza%.

To doskona!a muzyka na zimowe wie-
czory; na chwile, kiedy z domowego zaci-
sza dobrze podgl#da& pogod" za oknem 
i w g!"bi duszy cieszy& si", %e nie musimy 
wychodzi& ani marzn#&. Tej muzyce trzeba 
da& czas. Nie z%yma& si" na jej kameralne 
brzmienie z g!osem, klarnetem basowym, 
czasem saksofonem sopranowym i forte-
pianem. I nie marudzi&, %e jest niespiesz-
na i delikatna.

Dwana$cie piosenek do tekstów Normy 
to mistrzowska opowie$& o muzykalno$ci 
i emocjach. No i ten króciutki „Among 
) e Clouds” za$piewany do muzyki Marii 
Schneider. Pyszne!  ■

Maciej Kar!owski

Soft Machine Legacy
Live Adventures
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Zespó! So*  Machine nale%a! do najwa%-
niejszych brytyjskich formacji prze!omu 
lat 60. i 70. By! to wyj#tkowo p!odny czas 
dla muzyki, zarówno jazzu, jak i rocka 
(dla tego ostatniego gatunku bodaj najcie-
kawszy okres w ca!ej jego historii).

Twórczo$& grupy sytuowa!a si" w!a$nie 
pomi"dzy tymi biegunami. Wychodz#c od 
psychodelicznego rocka, dotar!a do jazz-
rocka, fusion, a nawet rubie%y freejazzu. 
So*  Machine nigdy nie odnios!a wiel-
kiego komercyjnego sukcesu, ale zdoby!a 
grono wielbicieli i szacunek $rodowiska, 
dla którego by!a jednym z za!o%ycieli tzw. 
sceny Canterbury.

Przez lata zmienia! si" sk!ad zespo!u. 
Przeszli przez niego cho&by Robert Wy-
att, Roy Ayers, Elton Dean, Daevid Allen, 
a nawet gitarzysta Police – Andy Sum-
mers. Ju% w obecnym stuleciu powsta! 
projekt SM Legacy, w którym znale+li si" 
trzej cz!onkowie SM z po!owy lat 70. (John 
Etheridge (g), Roy Babbington (bg) i John 
Marshall (dr)). Do tego sk!adu zaproszo-
no ) eo Travisa na , ecie i saksofonie. 

W porównaniu z muzyk# dawnego SM 
jest tu wi"cej jazzu; zarówno tego rozu-
mianego jako fusion, jak i postbopowe-
go. Travis gra momentami na saksofonie 
z %arliwo$ci# Coltrane’a, a jego , et doda-
je pi"knych barw kompozycjom grupy. 
Etheridge z kolei przemyca rockowy pa-
zur, a wszystko pulsuje dzi"ki znakomitej 
pracy sekcji rytmicznej.  ■

Marek Roma-ski

Vince Benedetti 
Meets Diana Krall
Heartdrops
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Cho& oficjalna dyskografia Diany 
Krall rozpoczyna si" od „Stepping Out” 
(1993), to za jej debiut mo%na uzna& ma-
teria! zawarty na „Heartdrops”. Zareje-
strowano go w 1990 w Szwajcarii, gdzie 
Diana – wówczas ma!o znana woka-
listka – $piewa!a w klubach jazzowych, 
a pomys!odawca albumu, puzonista 
i kompozytor Vince Benedetti, dorabia! 
jako taksówkarz. Poznali si", gdy wióz! 
j# na koncert. Wkrótce zaproponowa! 
nagranie p!yty z w!asnymi utworami. 
Ca!o$&, po masteringu, wydano dopiero 
w 2003. Do polskiego s!uchacza album 
trafi! w ubieg!ym roku.

„Heartdrops” ukazuje Dian" Krall wy-
konuj#c# muzyk" najbardziej zbli%on# 
do jazzu. Ju% wtedy dysponowa!a niez!# 
technik# wokaln#, wyczuciem swingu 
i ciekaw# barw# g!osu, która pó+niej 
sta!a si" jej znakiem rozpoznawczym. 

P!yta zaczyna si" do$& niepozornie, 
ale im dalej, tym lepiej. Kulminacj" 
osi#ga w „Evidence”, gdzie mamy te% 
brawurowe solo Diany na fortepianie. 
W tym momencie album móg!by si" 
w zasadzie zako-czy&, ale wydawca do-
rzuci! jeszcze radiowe wersje utworów 
„Detroit Blues” i „My Love”. 

W nagraniach wa%n# rol" odegra! li-
der Vince Benedetti (kompozytor, autor 
tekstów i aran%acji) oraz interesuj#cy 
wokalista i gitarzysta Martien Oster. 

P!yta adresowana do fanów Diany 
Krall, którzy chcieliby uzupe!ni& ko-
lekcj".  ■

Bogdan Chmura

Norma Winstone
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The Bad Plus
Never Stop
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Ameryka-skie trio fortepianowe Bad 
Plus (Ethan Iverson (p), Reid Anderson 
(b), Dave King (dr)) od blisko dekady po-
zostaje w awangardzie zespo!ów walcz#-
cych ze skostnia!ym wizerunkiem tej szla-
chetnej jazzowej formacji. Kiedy$ walk" t" 
toczyli rami" w rami" ze s!ynnym E.S.T. 
(Esbjorn Svensson Trio), teraz pozostali 
sami. Ale nie obawiajmy si" – za ich pleca-
mi ju% si" czaj# zast"py nowych zespo!ów, 
tak%e na polskiej ziemi.

Na czym ta walka polega? Ano przede 
wszystkim na tym, %e muzycy ) e Bad 
Plus graj# w sposób bardziej kojarzony 
z wykonawcami rockowymi ni% jazzo-
wymi. Dotyczy to g!ównie motorycznej 
gry sekcji rytmicznej, ze strzelaj#cym co 
chwila werblem. Dzielnie sekunduje jej 
pianista, nie stroni#cy od dysonansowych 
klastrów. Tak%e sposób rejestracji nagra- 
jest bli%szy tradycji rockowej ni% jazzowej 
(d+wi"k jest pot"%ny; rozsadza g!o$niki). 
Cz!onkom grupy nieobce jest równie% 
poczucie humoru. Utwory to kalejdo-
skop cytatów, zmian tempa, igraszek ga-
tunkowych i stylistycznych. ) e Bad Plus 
by! znany tak%e z interpretacji tematów 
zaczerpni"tych z rockowego, popowego 
i klasycznego repertuaru. 

Napisa!em: „by!”, gdy% „Never Stop” 
zosta!o w ca!o$ci wype!nione oryginalny-
mi kompozycjami zespo!u. W niczym to 
jednak nie zmienia lekko prze$miewczej, 
a przy tym oryginalnej i znakomicie za-
granej propozycji trójki sympatycznych 
Amerykanów.  ■

Marek Roma-ski

Free Fall
Gray Scale
�����6PDOOWRZQ�6XSHUMD]]

'\VWU\EXFMD��0XOWLNXOWL

0X]\ND����

5HDOL]DFMD���

Ken Vandermark dzieli s!uchaczy. Jed-
ni ubóstwiaj# ka%dy przejaw jego dzia!al-
no$ci; inni pozostaj# sceptyczni. Wszy-
scy chyba jednak s# zgodni, %e to bardzo 
pracowity muzyk i niestrudzony propa-
gator dzia!a- kreatywnych. Oceny po-
szczególnych p!yt pozostawiam Pa-stwu, 
ale do zestawu cech lidera pozwol" sobie 
doda& odwag". Bo jak inaczej nazwa& po-
wo!anie do %ycia formacji Free Fall (Van-
dermark (klarnety), Wiik (fortepian) 
i Heker-Flatten (kontrabas)), która b!y-
skawicznie budzi skojarzenia z przesz!o-
$ci#? Na pocz#tku lat 60. dzia!a!o inne 
trio: Giu. ree, Bley, Swallow i nagra!o 
p!yt" pod takim w!a$nie tytu!em. Porów-
nania nasuwaj# si" wi"c same i, niestety, 
nie s# dla Vandermarka korzystne. Arty-
styczna warto$& czwartej w dorobku p!y-
ty tego zespo!u mo%e by& mierzona tylko 
w oderwaniu od historycznego pierwo-
wzoru. Inaczej – klapa!

Dzisiejszemu Free Fall brakuje wszyst-
kiego, co mia!o tamto – elegancji, wie-
dzy, wyobra+ni, przestrzeni, talentu im-
prowizatorskiego i $wiadomo$ci formy. 
Góruje za to nad nim pewno$ci# siebie, 
determinacj#, dos!owno$ci#, a mo%e 
i dosadno$ci# wypowiedzi. A przecie%, 
jak na Vandermarkowskie standardy, 
Free Fall to bardzo kameralna propozy-
cja. Kiedy znamy orygina!, trudno za-
chowa& ciep!e uczucia. Ale dzisiejsze Free 
Fall jest na miar" dzisiejszych czasów i za 
to nie mo%na do nikogo mie& pretensji. 
Do Kena Vandermarka te% nie.  ■

Maciej Kar!owski

Elliott Sharp i inni
Electric Willie
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Jedna z lepszych p!yt bluesowych, jakie 
ostatnio s!ysza!em. Mocny zestaw wyko-
nawców pod wodz# Elliotta Sharpa wzi#! 
na warsztat kompozycje Willie Dixona. 
I s!usznie, bo autor zas!u%y! si" nie tylko 
dla bluesa, ale te% dla rocka. Jego utwo-
ry wykonywali najwi"ksi – od Rolling 
Stonesów („Little Red Rooster”), po ) e 
Doors („Backdoor Man”). Przyznam, %e 
nawet ja my$la!em kiedy$, %e „Spoonful” 
to kompozycja grupy Cream. 

Na „Electric Willie” otrzymujemy je-
dynie ma!y wybór z olbrzymiego kom-
pozytorskiego dorobku Dixona, za to 
w znakomitym wykonaniu. W dodat-
ku na %ywo, wi"c i na scenicznym luzie. 
Wszyscy graj# jak marzenie. Oprócz 
Sharpa na scenie pojawia si" dwóch gita-
rzystów – Henry Kaiser i Glenn Phillips. 
Sekcj" rytmiczn# tworz# Melvin Gibbs 
(bas) i Lance Carter (perkusja), a w par-
tiach wokalnych s!yszymy Erica Mingusa 
i Queen Esther. 

Ju% pierwsze nagranie, „Which Came 
First”, chocia% w warstwie tekstowej po-
wraca do humorystycznego problemu 
– co by!o pierwsze: kura czy jajko, ma 
w sobie tyle bluesowej energii, %e cho&-
by dla niego warto mie& t" p!yt". Mingus 
i Esther $piewaj# na przemian, zapowia-
daj#c atrakcje, czekaj#ce s!uchaczy w ko-
lejnych utworach. Potem jest wspomnia-
ny „Backdoor Man” i to w równie dobrej 
wersji jak wykonanie Morrisona i spó!ki. 
Dalej album te% trzyma wysoki poziom, 
wi"c ka%dy mi!o$nik bluesa znajdzie tu 
co$ dla siebie.  ■

Grzegorz Walenda

Free Fall
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