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Marilyn Mazur
Celestial Circle
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Perkusistka i kompozytorka Marilyn 
Mazur najcz!"ciej bywa kojarzona z Mi-
lesem Davisem, z którym wyst!powa#a  
i nagrywa#a w drugiej po#owie lat 80. Ma 
te$ na koncie wspó#prac! m.in. z Way-
nem Shorterem, Gilem Evansem i Janem 
Garbarkiem.

Od lat realizuje równie$ w#asne pro-
jekty. Do najnowszego zaprosi#a brytyj-
skiego pianist! Johna Taylora, basist! 
Andersa Jormina (znanego u nas z kon-
certów i nagra% z Tomaszem Sta%k&) 
oraz fantastyczn& wokalistk! z Norwegii 
– Jose'ne Cronholm – któr& bez cienia 
przesady mo$na uzna( za drug& liderk! 
tej formacji (szkoda, $e ECM dostrzeg# j& 
tak pó)no).

Album rozpoczynaj& dwie eteryczne 
ballady z Cronholm w roli g#ównej. Mniej 
wi!cej od trzeciego utworu muzyka za-
czyna si! rozwija( w ró$nych, czasem 
zaskakuj&cych kierunkach. Pojawiaj& si! 
elementy etniczne (Mazur wykorzystu-
je wiele instrumentów z ró$nych cz!"ci 
"wiata, m.in. gongi, b!bny, dzwonki), 
odcinki polifoniczne, freejazzowe i efek-
ty kolorystyczne (plamy barwne, prepa-
racje fortepianu). Rozlu)nieniu ulegaj& 
forma i warstwa metrorytmiczna utwo-
rów. Poszerza si! przestrze% – znacze-
nia nabieraj& pauzy, pojedyncze d)wi!ki  
i szmery. Wszystko to mocno oddzia-
#uje na wyobra)ni! odbiorcy, wci&gaj&c  
w wielow&tkow& opowie"(.

„Celestial Circle” to muzyka „ponad 
gatunkami”. Otwarta, niedopowiedziana, 
nie daj&ca si! zamkn&( w schemacie.  ■

Bogdan Chmura 

Gary Guthman
Solar Eclipse
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Zanim tr!bacz Gary Guthman trafi# 
do jazzu, by# rozchwytywanym wyko-
nawc& klasycznym, graj&cym z najlep-
szymi orkiestrami symfonicznymi. Ma-
j&c "wietn& technik!, dar improwizacji  
i niespokojn& dusz!, postanowi# si! skon-
centrowa( na muzyce synkopowanej.

Jego najnowszy album zawiera 10 kom- 
pozycji, powsta#ych jako zapiski z po-
dró$y po ró$nych krajach i miejscach 
(aktualnie muzyk mieszka w Polsce). 
Stylistyka p#yty mie"ci si! w nurcie #a-
godnego neobopu – muzyki akustycz-
nej, wyros#ej z tradycji jazzu, do której 
Guthman ch!tnie si! przyznaje i na-
wi&zuje. Utwory lidera s& przyst!pne  
w odbiorze. Zawieraj& wyraziste tematy, 
taneczne rytmy i regularn& form!. Guth- 
man preferuje prostot!, wr!cz przewi-
dywalno"(, pragn&c dotrze( do jak naj-
szerszego grona odbiorców, co udaje mu 
si! znakomicie. Brzmienie jego tr&bki 
jest jasne, czyste, zdecydowane, czasem 
liryczne, a wtedy okraszone ckliwym 
wibrato. Brakuje mu jednak „charakte-
ru” i kojarzy si! bardziej z estrad& ni$ 
klubem jazzowym.

Mankamentem, os#abiaj&cym si#! al-
bumu, jest kolejno"( utworów. Na naj-
ciekawsz& kompozycj! tytu#ow& musi-
my czeka( do fina#u.

Guthmanowi towarzyszy polska sek-
cja, z któr& na sta#e wspó#pracuje: Filip 
Wojciechowski (fortepian), Micha# Pa%-
ta (bas/kontrabas) oraz Cezary Konrad 
(perkusja).  ■

Bogdan Chmura

Nils Landgren
The Moon,  
The Stars And You
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Nils Landgren to przede wszystkim 
jazzowy puzonista. Czasami jednak 
zajmuje si! produkcj& p#yt innych wy-
konawców. Lubi tak$e "piewa(. Nie  
ma mo$e rewelacyjnego g#osu, ale kiedy 
kto" polubi jego melodyjne szeptanie,  
to ka$d& now& p#yt! b!dzie wita# z ra- 
do"ci&. 

Jako piosenkarz objawi# si! na kr&$ku 
„Sentimental Journey”, b!d&cym zbio-
rem jazzowych ballad. Najnowszy album 
kontynuuje tamt& konwencj!. Rozpo- 
czyna si! od „Moonshadow” Cata Ste-
vensa. Mamy melancholijny nastrój  
i akordeon Richarda Galliano w tle. To 
nie jedyny s#ynny muzyk w"ród go"ci. 
W innych nagraniach tak$e nie bra- 
kuje gwiazd – od Joe Sample’a (klawi-
sze), po chyba najbardziej rozchwytywa- 
nego perkusist! w historii muzyki roz-
rywkowej – Steve’a Gadda. 

Niestety, oprócz urokliwych nastrojów, 
z utworami „Lost In The Stars” (Kurt 
Weill) i „Til’ There Was You” (Meredith 
Wilson) na czele – zdarzaj& si! równie$ 
fragmenty chybione. No bo dlaczego  
na balladowej p#ycie wokalnej znalaz#a 
si! instrumentalna wersja „Moon River” 
i po co w programie piosenka „Holo- 
fotes” w autorskim wykonaniu Joao  
Bosco? Gdyby jeszcze kompozytor gra# 
jedynie na gitarze, a Landgren "pie- 
wa# – zrozumia#bym. Tymczasem bo- 
hater p#yty odda# mu równie$ rol! wo-
kalisty.  ■

Grzegorz Walenda
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Japo%ski wokalista i gitarzysta o pseu-
donimie Miyavi ma swoich fanów tak$e  
w Polsce (wyst&pi# u nas w kwietniu tego 
roku). Na „Live In Londyn” (repertuar 
pochodzi z jego najnowszej studyjnej 
p#yty „What’s My Name?”) gra w duecie 
z perkusist& Bobo i trzeba przyzna(, $e 
ten duet jest w stanie wygenerowa( nie-
z#y #omot. 

Muzyka Miyaviego to mieszanka me-
talu, popu, funku, bluesa, hip-hopu, 
rocka i efektów elektronicznych. Gene-
ralnie nie ma tu nic nowego, natomiast 
sam miks wymienionych stylów jest 
przekonuj&cy; s#uchacz otrzymuje mu-
zyk! niezwykle ekspresyjn&, o pora$aj&-
cej dynamice i szybkich tempach, cho( 
zdarzaj& si! te$ mi#e piosenki, jak „We 
Love You”. Wa$n& rol! odgrywa wokal 
lidera. Miyavi "piewa, krzyczy, recytu-
je, mówi (troch! za du$o), pos#uguj&c 
si! surowym, zachrypni!tym g#osem.  
O wiele ciekawsze jest to, co wyprawia 
ze swoim instrumentem; bywa nazywa-
ny „samurajem  gitary”. Stosuje ró$ne 
techniki, m.in. slap (wcze"niej gra# na 
basie) i bogat& palet! brzmie%. Nawi&-
zuje do aktualnych i dawniejszych sty-
lów. Czasem u$ywa gotowych tracków  
z riffami lub lini& basu. Jego wszech-
stronno"( sprawia, $e inne instrumen-
ty (np. klawisze) staj& si! zb!dne, a do 
nadania muzyce rytmicznego kopa wy-
starczy jeden perkusista. 

P#yta dla zwolenników ostrego grania 
i drapie$nego wokalu.  ■

Bogdan Chmura

Nigel Kennedy
The Four Elements
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Zaszczepiony w m#odo"ci bakcylem 
jazzu Nigel Kennedy koncentruje si! 
dzi" bardziej na realizacji w#asnych pro-
jektów spod znaku fusion ni$ graniu kla-
syki. Jego najnowsza p#yta, zawieraj&ca 
programow& suit! „The Four Elements”, 
ma by( – wed#ug deklaracji lidera – od-
powiedzi& artysty XXI wieku na „Cztery 
pory roku” Vivaldiego (nagranie w 1989 
dzie#a w#oskiego mistrza by#o wielkim, 
tak$e komercyjnym, sukcesem Kenne-
dy’ego).

Utwór zosta# napisany na du$y sk#ad 
(soli"ci, sekcja rytmiczna, smyczki). Jest 
z#o$ony z siedmiu cz!"ci i #&czy wszyst-
ko, co bliskie sercu Nigela i co od lat 
jest obecne w jego muzyce: elementy  
klasyczne (m.in. intra i sola w „Air”  
i „Finale”), rock lat 60. i 70. (temat 
„Uwertury” przypomina nieco „Third 
Stone from the Sun” Hendriksa), pop, 
ethnic oraz, w niewielkim stopniu, jazz. 
Sporo miejsca zajmuj& partie wokal-
ne wykonywane m.in. przez Xantone 
Blaq i Z-Star. T! zró$nicowan& materi! 
scala bogata aran$acja i nieposkromio-
na wirtuozeria lidera, wywodz&ca si! 
wprost z tradycji romantycznej. Najbar-
dziej energetyczne fragmenty to „Earth”  
i „Finale”, b!d&cy efektownym podsu-
mowaniem ca#o"ci.

P#yty s#ucha si! dobrze, cho( niektó-
rych mo$e razi( przerost ornamentyki 
i nadu$ywanie przez lidera przetworni-
ków brzmienia. Na pewno jest to propo-
zycja nietuzinkowa, kolorowa, mog&ca 
przypa"( do gustu nie tylko fanom Ken-
nedy’ego.  ■

Bogdan Chmura

Michael Mantler
For Two
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Jedna z najciekawszych i najbardziej 
zaskakuj&cych p#yt, jakich ostatnio 
s#ucha#em. Michael Mantler – tr!bacz, 
kompozytor i lider aktywny na jazzo-
wej scenie od lat 60. – zaproponowa# 
utwór na dwóch wykonawców. Zgrab-
nie po#&czy# muzyk! improwizowan&  
z elementami technik kompozytorskich 
XX wieku. 

„For Two” nawi&zuje niejako do Trze-
ciego Nurtu, kierunku, w którym pró-
bowano scali( spontaniczno"( free jaz-
zu z klasyczn& awangard&. Mantler ma 
wszelkie atrybuty, by komponowa( po-
dobne utwory – klasyczne wykszta#ce-
nie (Akademia Muzyczna w Wiedniu) 
oraz wspó#prac! z czo#ówk& ameryka%-
skiej sceny free.

„For Two” to osiemna"cie krótkich 
epizodów na fortepian i gitar! elek-
tryczn&. Mantler wykorzysta# tu szereg 
mo$liwo"ci, jakie daje kameralny sk#ad 
oraz ró$ne pomys#y fakturalne (odcinki 
quasi-punktualistyczne, polifonia) i ko-
lorystyczne (zró$nicowane brzmienia 
gitary). Utwory wyró$niaj& si! lapidar-
n& form& i swobodn& harmoni&, cho( 
trudno uzna( t! muzyk! za atonaln&. 
Nie znaj&c partytury, nie sposób mó-
wi( o detalach technicznych, a nawet  
o proporcjach mi!dzy partiami zapi-
sanymi a improwizowanymi. Ca#o"ci 
s#ucha si! znakomicie. „For Two” to 
muzyka o nieprzewidywalnej narracji 
i "wietnym wykonaniu. Brawa dla gi-
tarzysty Bjarne’a Roupé i pianisty Pera 
Salo. Album z pewno"ci& zaspokoi gu-
sta wytrawnych fanów.  ■

Bogdan Chmura
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