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Melody Gardot
The Absence
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Tytu! „Nieobecno"#” jest myl$cy, bo-
wiem artystka na p!ycie niew$tpliwie jest 
i to zarówno duchem, jak i cia!em. %e cia-
!em, wida# na ok!adce. A &e duchem, do-
wodz$ w!asne kompozycje i perfekcyjne 
wykonania. Mamy nawet Melody Gardot 
w stylu Toma Waitsa – w dwóch utwo-
rach: „If I Tell You I Love You” i „Good-
bye”. Dodam, &e "wietnych. Reszta to na 
ogó! covery standardów latynoskich. Ale 
zaraz... Nie, pomy!ka! Mimo &e piosenki 
brzmi$ jak latynoskie evergreeny, to au-
tork$ wszystkich jest Melody. Otwiera-
j$cy program utwór „Mira” mo&e a& tak 
nie urzeka, przynajmniej za pierwszym 
przes!uchaniem, ale dalej robi si' coraz 
lepiej. Na uwag' zas!uguje zw!aszcza 
trzecia kompozycja, „So Long”, chocia&  
i ona nie przedstawia w pe!ni mo&liwo"ci 
wokalistki i towarzysz$cych jej muzyków. 
Bo utalentowani akompaniatorzy, w tym 
graj$cy na instrumentach smyczkowych  
i d'tych, w pe!ni daj$ o sobie zna# do-
piero w nagraniu „So We Meet Again My 
Heartache”. 

Skoro mowa o sidemanach, to nale&y 
wyró&ni# producenta, zarazem gitarzyst' 
i wokalist', Heitora Pereir', który dodaje 
do zawarto"ci sporo urokliwych brazylij-
skich d(wi'ków – oraz mistrzowski, do 
tego zró&nicowany stylistycznie, sk!ad 
perkusistów. S$ w"ród nich latynoskie 
s!awy, jak m.in. Paulinho DaCosta i Paco 
Arroya, s!ynny jazzman Peter Erskine 
oraz – uwaga! – rockowa legenda, Jim 
Keltner.   ■

Grzegorz Walenda
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Kariera m!odego skrzypka Adama 
Ba!dycha rozwija si' imponuj$co. Jego 
najnowsza p!yta ukaza!a si' pod szyldem 
renomowanej wytwórni ACT (wcze"niej 
nagrywali tam Leszek Mo&d&er i Pawe! 
Kaczmarczyk).

Stylistycznie album stanowi pomost 
pomi'dzy jazzem ameryka)skim a euro-
pejskim, z jego nostalgi$, "piewn$ kanty-
len$ i bogactwem kolorystyki. Na drugim 
planie pojawiaj$ si' czasem echa muzyki 
klasycznej i etnicznej. Niemal wszystkie 
utwory i aran&e wysz!y spod pióra lidera, 
który – pos!uguj$c si' prostymi "rodka-
mi – osi$gn$! zaskakuj$co dobre efekty.

P!yta ma ciekaw$ narracj'. Rozpoczy-
na j$ dynamiczny, bogato zaaran&owany 
„Village Underground”. Ten poziom ener-
gii i zag'szczenia fakturalnego nie poja-
wia si' ju& w podobnej postaci. Pó(niej 
mamy zró&nicowany repertuar – zmie-
niaj$ si' sk!ady, klimat, tempa utworów. 
Ko)cz$cy album „Million Miles Away” 
jest rodzajem kody; za „prawdziwy” *na! 
nale&y uzna# poprzedzaj$cy go „Inspira-
tion”. 

Najbardziej podoba! mi si' „Time Tra-
veller” – impresyjny duet Ba!dycha i pia-
nisty Jacoba Karlzona. +wietnie wypad! 
te& „For Zbiggy”, po"wi'cony pami'ci 
Zbigniewa Seiferta. Lider pokaza! si'  
w nim jako wytrawny improwizator.

Muzyk' Adama Ba!dycha wykonuje 
„gang” z!o&ony z do"wiadczonych mu-
zyków skandynawskich, w"ród których 
wyró&niaj$ si' basista Lars Danielsson  
i tr'bacz Verneri Pohjola.   ■

Bogdan Chmura

Billy Hart
All Our Reasons
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Cho# Billy Hart, 72-letni weteran jaz-
zowej perkusji, móg!by odcina# kupony 
od swojej s!awy, woli sobie wyznacza# 
ambitne cele i gra# muzyk' o otwartej 
formie, pe!n$ zaskakuj$cych pomys!ów, 
smakowitych detali i barw. W!a"nie tak$ 
znajdziemy na jego najnowszej p!ycie – 
„All Our Reasons”. Nagra! j$ wspólnie  
z saksofonist$ Markiem Turnerem, piani-
st$ Ethanem Iversonem i basist$ Benem 
Streetem. Mimo &e Hart jest liderem, 
album stanowi wspólne dzie!o czwórki 
indywidualistów z Iversonem i Turnerem 
na czele. To w!a"nie brzmienie saksofo-
nu Turnera, przypominaj$ce do z!udze-
nia klarnet, od razu zwraca uwag' s!u- 
chacza.

Muzyka p!yty jest jednolita, spójna, 
cho# w charakterze wielostylistyczna. 
Z jednej strony mamy wspó!czesny jazz 
akustyczny o bardzo indywidualnych ry-
sach; z drugiej – czytelne nawi$zania do 
konkretnych trendów (bop, West Coast, 
free) i nazwisk, np. do Coltrane’a – kom-
pozycja „Ohnedaruth” jest oparta na mo-
tywach i harmoniach „Giant Steps”. Z ko-
lei „Nigeria” Turnera przywodzi na my"l 
koncepcje jazzowych linearystów, zw!asz-
cza Konitza, Marsha i George’a Russella. 
Sam Turner nie na"laduje Trane’a (cho# 
jest on jego baz$), bli&ej mu do… muzyki 
klasycznej. Jego ton jest czysty, pozba-
wiony jazzowej chropowato"ci.

Bardzo interesuj$cy album, cho# nie-
którym fanom muzyka kwartetu mo&e 
si' wyda# zbyt wystudiowana i sterylna 
emocjonalnie.   ■

Bogdan Chmura


