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Dwójka znakomitych pianistów, !wiet-
ny repertuar, dwa pe"nowymiarowe stein- 
waye, a do tego wszystkie walory na-
grania live. Czy mo#na chcie$ wi%cej?  
W kanale lewym – S"awek Jasku"ke;  
w kanale prawym – Piotr Wyle#o". Dwie 
ró#ne osobowo!ci, dwa odmienne cha-
raktery. Tym, co ich "&czy, jest pasja gra-
nia, doskona"e relacje i dobra energia, 
która udziela si% s"uchaczom. 

Album jest zapisem koncertu na fe-
stiwalu JazZGdyni w listopadzie 2010.  
W programie znalaz"y si% kompozycje 
obu pianistów oraz temat Kenny Whee-
lera „Kind Folk”. Utwory i ich kolejno!$ 
dobrano starannie; wa#ne te#, #e poza 
numerami skrajnymi (trwaj&cymi 12 mi-
nut) pozosta"e s& bardzo skondensowane 
– nie ma mowy, by nudzi$ si% cho$by przez 
chwil%. W kompozycjach o dynamicz-
nym charakterze, np. „My Way” (troch% 
przypominaj&cym „Bye, Bye Life” z 'lmu 
„All (at Jazz”) czy „Prelodiosum G”, ak-
cja rozwija si% na bazie ostinatowych for-
mu" rytmiczno-harmonicznych; mamy 
tu wyraziste tematy i bogat& ornamenty-
k%. W utworach balladowych na pierw-
szy plan wysuwaj& si% linia melodycz- 
na, harmonia i niuanse kolorystyczne 
(„Piece For Wietek”, „Prelude op. O”).  
Ca"o!$ to fuzja #ywio"owego jazzu z ele-
mentami bluesa i klasyki (postroman-
tyzm, impresjonizm).Wszystkie utwory 
zas"uguj& na uwag%, natomiast „Move-
ment I” to 'na" w wielkim stylu, "&cz&cy 
motoryczny trans z moc& d)wi%kowego 
tsunami.  ■

Bogdan Chmura
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„Komeda” to autorski debiut Leszka 
Mo#d#era w wytwórni Siegfrieda Locha. 
Wcze!niej pianista nagrywa" w zespo"ach 
basisty Larsa Danielssona, a najbli#ej w"a-
snego albumu by", wydaj&c z nim duet 
„Pasodoble”. Ci%#ar odpowiedzialno!ci  
i splendor artystyczny roz"o#y"y si% wtedy 
pó" na pó".

Tym razem Mo#d#er jest sterem, #egla-
rzem i okr%tem. „Komeda” to recital solo-
wy. I to recital, który zosta" z premedyta-
cj& wybrany i wykonany tak, #eby rzuci$ 
na kolana zachodnie rynki muzyczne,  
a przynajmniej zadomowi$ si% na dobre  
w katalogu ACT-u.

Zacznijmy od repertuaru – czy co! bar-
dziej pasuje do polskiego muzyka, który 
chce zab"ysn&$ w !wiecie, ni# utwory naj-
bardziej znanego polskiego kompozytora 
jazzowego? I to te powszechnie rozpozna-
walne, jak „Ko"ysanka” z 'lmu „Dziecko 
Rosemary”, „Svantetic” czy „Ballad for 
Bernt”? Dalej – wykonanie. Mo#d#er jest 
znany ze znakomitej techniki pianistycz-
nej, doskona"ego gospodarowania energi&, 
szerokiego zakresu dynamiki, p"ynnego 
legata i ca"ej palety !rodków artykulacyj-
nych wyniesionych z rzetelnej klasycznej 
edukacji. Wszystko to zastosowa" w inter-
pretacji Komedowskich standardów.

Dzi%ki temu kompozycje zmieni"y si% 
na chwil% w lekkie, pe"ne 'nezyjnych 
ozdobników i b"yskotliwych kadencji kla-
syczne miniatury. To musi robi$ wra#enie. 
Ta p"yta to strza" idealnie wymierzony  
w s"uchacza!

Marek Roma*ski
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Cztery gwiazdy jazzu, z których ka#da 
ma ju# za sob& dziesi&tki w"asnych p"yt, 
autorskie projekty i wspó"prac% z giganta-
mi gatunku. Bez przesady mo#na stwier-
dzi$, #e wspólnie dodali sporo nowych 
detali do idiomu jazzowego, jaki panuje 
dzi! na !wiatowych scenach. Spotkali si% 
na deskach legendarnego, nowojorskie-
go klubu, w którym nowatorskie d)wi%ki 
tworzyli najwi%ksi: John Coltrane, Eric 
Dolphy, Sonny Rollins i wielu innych.

Czy zatem w takim miejscu i takim 
gronie b%d& si% prze!cigali we w"asnych 
kompozycjach, solach, starali si% narzuca$ 
swoje wizje jazzu? Nic z tych rzeczy. Re-
pertuar jest w ca"o!ci z"o#ony ze standar-
dów. Nikt tu nie stara si% na si"% forsowa$ 
ani siebie, ani awangardowych pomys"ów. 
O dziwo, wszyscy s"uchaj& si% wzajemnie 
i raczej utrzymuj& w granicach nowo- 
czesnego, ale jednak mainstreamu.

Czy to znaczy, #e nie ma tu nic cieka-
wego, odkrywczego? Ale# sk&d! Tyle #e to, 
co najciekawsze, tkwi g"%biej – w pe"nym 
duszy brzmieniu altu Konitza, w melo-
dycznych frazach kontrabasu Hadena,  
w przestrzennych, delikatnych konstruk-
cjach perkusyjnych Motiana. To s& muzy-
cy, którzy nie musz& niczego udowadnia$. 
Oni po prostu graj& pi%knym d)wi%kiem 
pi%kne melodie. I to wystarczy, #eby prze-
nikn&$ do naszych g"%boko skrywanych 
uczu$. 

P"yta pe"na subtelnej urody i m&dro!ci, 
która przychodzi wraz z wiekiem i do-
!wiadczeniem.

Marek Roma*ski
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