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Diego Figueiredo, Rodolfo 

Stroeter, Robertinho Silva

Dadaio

6WXQW�5HFRUGV�����
'\VWU\EXFMD��0XOWLNXOWL
0X]\ND����
5HDOL]DFMD��� ��DXGLRğOVND�

Czasami sporo czasu mija, zanim ja-
ka! p"yta dotrze do Polski. Nie wiem, czy  
w przypadku „Dadaio” premiera u nas 
si# opó$ni"a, czy po prostu dopiero teraz 
dystrybutor postanowi" album przes"a% 
do oceny. Bez wzgl#du na przyczyn#, do-
brze si# sta"o, &e mo&na „Dadaio” kupi%, 
bo trudno si# od tej p"yty oderwa%.

Tak wspaniale brzmi'cego akustyczne-
go tria w sk"adzie: gitara, kontrabas i per-
kusja dawno nie s"ysza"em. Nie z powodu 
szczególnie wymy!lnego frazowania czy 
wyj'tkowo z"o&onych partii solowych, 
ale g"ównie ze wzgl#du na !wietn' wspó"-
prac# trzech wytrawnych instrumentali-
stów, którzy z latynoskich standardów  
i kilku utrzymanych w podobnym stylu 
utworów autorskich przygotowali ducho-
w' uczt#. 

Wspó"brzmienia akustycznej gitary, na 
której gra lider tria, Diego Figueiredo,  
i kontrabasu s' i!cie bajeczne. Najmniej  
z trójki zwraca na siebie uwag# perku-
sista, jednak i jego popisy, zw"aszcza  
w autorskiej kompozycji tytu"owej, s' na 
medal. 

Jako okras# otrzymujemy prawdziwie 
audio(lsk' realizacj#. Niech nie kupu-
j' tej p"yty melomani, którzy nie lubi'  
w domu go!ci. Trójka muzyków pojawi 
si# bowiem w pokoju ka&dego, kto za-
cznie jej s"ucha%. Na szcz#!cie nie trzeba 
przygotowywa% pocz#stunku, poniewa& 
kiedy tylko muzycy sko)cz' gra%, b"y-
skawicznie znikaj'. Czyli nie do!%, &e 
czaruj', to jeszcze nie przeszkadzaj'. No 
prosz#!  ■

Grzegorz Walenda 

Melody Gardot

My One And Only Thrill
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„My One and Only *rill” to trzeci 
album 25-letniej wokalistki (tak&e gita-
rzystki, pianistki, kompozytorki i autorki 
tekstów) Melody Gardot. Mimo skromnej 
dyskogra(i artystka cieszy si# du&' popu-
larno!ci' i powa&aniem krytyków. Ma te& 
spore grono fanów w Polsce, gdzie wyst'-
pi"a w 2009 roku.

Najnowszy, przepi#knie wydany album 
zawiera dwie p"yty CD, ksi'&eczk# z tek-
stami oraz kilka stylowych fotogra(i.

Na g"ównym kr'&ku znalaz"y si# nastro-
jowe kompozycje z towarzyszeniem sekcji 
jazzowej lub smyczków. Kolejne numery, 
nawi'zuj'ce klimatem do lat 50. i 60., "'-
cz' w sobie elementy jazzu, bluesa, bossa 
novy i piosenki francuskiej. Stylistyka ca-
"o!ci nie jest jednoznacznie zde(niowana, 
cho% album od pocz'tku funkcjonuje jako 
jazzowy.

Melody pos"uguje si# g"osem o intrygu-
j'cym brzmieniu, ciep"ej, czasem zmys"o-
wej barwie i wszechstronnie wykorzystuje 
swój naturalny (!rodkowy) rejestr. Operu-
je wyrównan' dynamik' i prostymi !rod-
kami wyrazu. Wysoki poziom wokalny 
wspó"gra z jako!ci' kompozycji. Polecam: 
„Baby I’m Fool”, „Les Etoiles”, a szczegól-
nie „Our Love Is Easy”. Na drugiej, „bonu-
sowej” p"ycie mamy cztery standardy (za-
!piewane zupe"nie nie jazzowo) w wersji 
na g"os i gitar#.

Du&y wp"yw na kszta"t albumu mia" 
Vince Mendoza, którego aran&e smyczków 
doda"y utworom g"#bi i elegancji. +wietny 
album, sukces murowany!   ■

Bogdan Chmura

Michael Formanek

The Rub 

And Spare Change
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Debiut (chyba nieco spó$niony) Mi-
chaela Formanka w wytwórni ECM. Ten 
znakomity basista i kompozytor od lat 
dzia"a jako lider i cz"onek ró&nych for-
macji. Kiedy! gra" z Hubbardem, Lieb-
manem i Hershem. Obecnie jest kojarzo-
ny z awangardow' scen' Nowego Jorku. 
Wspó"pracuje z muzykami tej klasy co 
Dave Douglas, Uri Caine, Jim Black, Mark 
Feldman czy saksofonista Tim Berne, za-
proszony do nagrania tej p"yty.

Sk"adaj' si# na ni' wy"'cznie kompo-
zycje Formanka, który potwierdza swoj' 
klas# oryginalnego twórcy, posiadaj'ce-
go w"asny styl, wra&liwo!% i szerokie ho-
ryzonty.

W „*e Rub And Spare Change” uwa-
g# zwracaj' !wietnie skrojone tematy  
z krótkimi, powtarzanymi motywami 
prowadzonymi unisono lub w dysonu-
j'cych interwa"ach. Obsesyjna niemal 
repetytywno!%, zmienne metra, typ ak-
centuacji i swoista kanciasto!% melodyki 
budz' czasem – jak w utworze tytu"owym 
– skojarzenia z muzyk' Monka. Forma 
jest traktowana do!% swobodnie, a lider 
pozostawia sporo wolno!ci pozosta"ym 
wykonawcom.

W zespole wyró&niaj' si# Berne oraz 
pianista Craig Taborn (znany m.in. ze 
wspó"pracy z zespo"em Roscoe Mitchel-
la). Ten ostatni potra( stworzy% i impre-
sjonistyczn' mg"#, i mocne, wibruj'ce t"a 
dla solówek alcisty. 

Stylistycznie album Formanka sytuuje 
si# gdzie! na styku nowoczesnego jazzu 
akustycznego i nieortodoksyjnego, przy-
jaznego w odbiorze free.  ■

Bogdan Chmura 
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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

Cyminology

Saburi
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„Saburi” to druga p"yta kwartetu Cy-
minology, którego liderk' jest wokalistka 
i kompozytorka Cymin Samawatie. Uro-
dzi"a si# w 1976 w Niemczech, natomiast 
jej rodzice pochodz' z Iranu. 

Cymin jest silnie zwi'zana z kultur'  
i tradycj' persk'. Pos"uguje si# swobod-
nie j#zykiem farsi, co mo&emy us"ysze%  
w nagraniach. Odebra"a solidne wy-
kszta"cenie klasyczne (fortepian, !piew), 
uczy"a si# jazzu (wokal i kompozycja)  
w Hochschule der Kunste w Berlinie. Jest 
fank' Debussy’ego i Shortera, którzy in-
spiruj' j' tak&e jako kompozytork#.

Na „Saburi” nie s"ycha% jednak tych 
wp"ywów. Stylistycznie muzyka grupy 
"'czy elementy ethnic jazzu i tradycji za-
chodniej (forma, dur-moll, chromatyka), 
wspó"graj'c ze stylistyk' promowan' 
przez ECM. Prawie wszystkie kompozy-
cje i teksty s' dzie"em Samawatie. 

Muzyka jest delikatna, wyciszona, 
jednolita dynamicznie i kolorystycznie, 
nostalgiczna. Chyba g"ównym grzechem 
albumu jest jego monotonia; kolejne 
utwory przypominaj' jedn' rozbudowa-
n' wariacj# na ten sam temat. Technika 
wokalna Cymin tak&e pozostawia lekki 
niedosyt. Ekspresja jest ma"o zró&ni- 
cowana, a intonacja szwankuje (m.in. 
„Nemibinam”). W!ród utworów pozy-
tywnie wyró&nia si# pierwszy „Sibaai”,  
z szybko zmieniaj'c' si# harmoni' i wo-
kaliz' Cymin w dalszym planie. Muzyk# 
o&ywia sekcja rytmiczna, z oryginalnym 
pianist' Benediktem Jahnelem.   ■

Bogdan Chmura
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The Madman  

Rambles Again
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Drugi autorski album m"odego gita-
rzysty Rafa"a Sarneckiego, dzia"aj'cego 
w Polsce i USA. W Stanach przebywa od 
2005 roku. Uko)czy" tam dwie presti&o-
we uczelnie, natomiast w kraju prowadzi 
w"asny zespó", koncertuje i nagrywa p"y-
ty. Swój najnowszy kr'&ek zarejestrowa" 
z partnerami z poprzedniego albumu 
(Kaczmarczyk, Pulcyn, ,yta), do których 
do"'czyli: Jerzy Ma"ek, -ukasz Dobro-
wolski i ameryka)ski saksofonista Lukas 
Pino. 

Na „*e Madman Rambles Again” Sar-
necki pokazuje, jak gra% nowoczesny jazz, 
bez wywracania do góry nogami ca"ej 
jego tradycji. P"yta od pierwszych mi-
nut zaskakuje wysmakowanym brzmie-
niem, oryginalnymi tematami i aran&ami  
z eksponowaniem faktury polifonicznej. 
Sarnecki jako kompozytor i gitarzysta 
my!li linearnie, wielopoziomowo, co po-
woduje, &e jego utwory s' atrakcyjne pod 
wzgl#dem melodycznym i wieloznaczne 
harmonicznie. Pulsuj'ce, przenikaj'ce 
si# warstwy mog' niekiedy budzi% skoja-
rzenia z kompozycjami George’a Russella 
(np. „Hermeto”). Muzyka jest emocjo-
nalnie stonowana, wolna od fajerwerków 
technicznych i nieco introwertyczna. 

Uwag# zwraca perfekcyjna gra wy- 
konawców oraz p"ynno!% przechodze-
nia partii aran&owanych w improwizacje. 
Najlepsz' rekomendacj' dla tego albumu 
jest opinia Tomasza Sta)ki, zamieszczona 
na ok"adce: „Bardzo ciekawa p"yta, dosko-
nale si# jej s"ucha, po prostu bomba!”  ■

Bogdan Chmura
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Joe Lovano Us Five

Bird Songs
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Joe Lovano przyzwyczai" fanów, &e 
wydaje now' p"yt# co roku i &e jest to 
p"yta g"o!na. Kiedy wi#c w 2010 roku 
nie pojawi"a si# &adna, co bardziej nie-
cierpliwi zacz#li odczuwa% niepokój. 
Usprawiedliwiony tym bardziej, &e nie 
dalej jak w 2009 Lovano anonsowa" po-
wstanie nowego „working bandu”. Ulg# 
przyniós" sam pocz'tek bie&'cego roku. 
Na sklepowe pó"ki trafi" album „Bird 
Songs”. Reszty mo&na si# domy!le%.

Rado!%, euforia, aplauz i peany! Ale 
jak inaczej post#powa%, kiedy si# trafia 
na p"yt# nie do!%, &e wy!mienit', to jesz-
cze bardzo wa&n'?

Po raz pierwszy Lovano po!wi#ci" 
ca"y album muzyce Birda. Ale nie jako 
zwyczajny „tribute to”, polegaj'cy na 
robieniu ma!lanych oczu w stron# po-
mnika. „Charlie Parker pozostawi" po 
sobie wiele otwartych pyta) o muzyk#. 
Zasygnalizowa" kierunki jazzu. Na cz#!% 
z tych pyta) odpowiedzia", na wiele 
innych nie zd'&y". Ten album to moja 
próba odpowiedzi” – wyzna" w jednym 
z wywiadów. 

,eby nie przed"u&a%: poprosz# wi#cej 
takich polemicznych g"osów na tematy 
historyczne. „Bird Songs” to fascynu-
j'ca nowoczesna muzyka z Parkerem  
w pejza&u. Wyrazisty przyk"ad, jak mo&-
na twórczo podej!% do legendy, nie rezy-
gnuj'c z w"asnej to&samo!ci.  ■

Maciej Kar"owski

Mostly Other People  

Do The Killing

Coimbra Concert
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Mamy ju& pi't' w kolekcji p"yt# ame-
ryka)skiego bandu Mostly Other People 
Do The Killing. Mamy tak&e za sob' 
koncertowe do!wiadczenia z t' formacj' 
w czasie ostatniej edycji Warsaw Sum-
mer Jazz Days. Teraz mo&emy je skon-
frontowa% z p"ytow' rejestracj' „live”.

Na &ywo grupa wypada znakomicie. 
Koncerty to jej &ywio". Wtedy jeszcze 
wyra$niej i z jeszcze wi#kszym rozma-
chem s"ycha%, z jak du&ym zapasem ze-
spó" mierzy si# z jazzow' tradycj'. Jak 
swobodnie potrafi miesza% stylistyczne 
konteksty i harcowa% po przestrzeni od 
Gillespiego, przez Coltrane’a, po Pink 
Floyd, cytuj'c wielkich poprzedników  
z uderzaj'c' nonszalancj'.

Takie granie ma swoich zwolenników 
i przeciwników. Pierwsi podziwiaj' b"y-
skotliwo!% skojarze) i wiedz#. Drudzy 
nad znajomo!ci' historii przechodz' 
najcz#!ciej do porz'dku dziennego, ale 
oburzaj' si# na obrazoburstwo. A muzy-
cy MOPDK, czyli Moppa Elliot (kontra-
bas), Peter Evans (tr'bka), Jon Irabagon 
(saksofony) i Kevin Shea (perkusja) nic 
sobie z tego nie robi'. Puszczaj' do nas 
oko i bawi' si# w najlepsze. 

Zasadne b#dzie z zaproszenia do za-
bawy skorzysta%. Tym bardziej, &e nie 
jest to durny kabaret wywo"uj'cy t#py 
rechot, ale !wietna propozycja przewie-
trzenia uszu i uczestnictwa w doskona-
le przygotowanym improwizatorskim 
show.  ■

Maciej Kar"owski

Marcin Wasilewski Trio

Faithful
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D"ugo trzeba by"o czeka% na kolejn' 
p"yt# Marcina Wasilewskiego. D"ugo,  
ale by"o warto. Na 10 utworów pi#% 
to kompozycje pióra Marcina; reszt# 
dostarczyli wielcy !wiata jazzu m.in.:  
Ornette Coleman (utwór tytu"owy), 
Hermeto Pascoal, Paul Bley oraz Hanns 
Eisler (kompozycja „An den kleinen 
Radioapparat”, znana lepiej z wykonania 
Stinga jako „The Secret Marriage”). 

Sk"ad si# nie zmieni". Na kontraba-
sie nadal gra S"awek Kurkiewicz, a na 
perkusji Micha" Mi!kiewicz. I tak od 20 
lat! Imponuj'cy jubileusz. Ten sta& zre- 
szt' s"ycha%. W tym miejscu trzeba by 
napisa%, jak cudownie brzmi zespó", jak 
ciekawie potrafi modelowa% przestrze) 
i jak w ogóle jest fantastyczny. Oczywi-
!cie, &e jest, ale to ju& zwyczajny bana"!

Jedyne, co jeszcze przy okazji tego  
albumu warto powiedzie%, to &e ma bar-
dzo przyjazn' cen#, która zosta"a skal-
kulowana wed"ug zasady „zagraniczna 
p"yta, polska cena”. A zatem, drodzy 
Pa)stwo, do sklepów! Kupowa% bez 
marudzenia, a potem zasi'!% wygodnie  
w fotelu – przed wyrafinowanym syste-
mem hi-fi albo przy lichutkiej wie&yczce 
i rozkoszowa% si# muzyk'.  ■

Maciej Kar"owski 
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