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Jan Jarczyk

Round, Round & Round
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„Round, Round & Round” to jeszcze 
jedna polska p!yta, której warto pos!u-
cha". Autor czeka! z materia!em do#" 
d!ugo, nim zdecydowa! si$ go wyda". 
Wszystko zacz$!o si$ w roku 2009, kie-
dy to jego kompozycja „%ere Is Always 
Time” zaj$!a drugie miejsce w konkursie 
studentów in&ynierii d'wi$ku w Mona-
chium. Zach$cony tym wyró&nieniem, 
Jan Jarczyk skrzykn(! kilku muzyków,  
z którymi w 2010 roku nagra! kilka kom-
pozycji w podobnym stylu – z fortepia-
nem na pierwszym planie i ze smyczkami 
w tle – i razem ruszyli w tras$. Wspólne 
wyst$py pozwoli!y im si$ zgra" na tyle, &e 
materia! okrzep! i móg! tra)" do studia. 
Efekt to w!a#nie album „Round, Round  
& Round”. Liczne wykonania przed pu-
bliczno#ci( nie posz!y na marne. Za-
chwycamy si$ zagranicznymi sukcesami 
Tomasza Sta*ki w zwi(zku z jego albu-
mem „Wis!awa”, tymczasem inny nasz 
rodak, od wielu lat mieszkaj(cy w Kana-
dzie, ma na koncie równie udan( p!yt$. 
Na pocz(tku znalaz!a si$ wyró&niona 
kompozycja „%ere Is Always Time”. 
Pó'niej mamy jeszcze jedena#cie równie 
interesuj(cych nagra*, z utworem tytu!o-
wym na czele. 

Liderowi, graj(cemu na fortepianie, to-
warzysz( Je+ Dyrda i Corinne Raymond- 
-Jarczyk na skrzypcach, Marcin Swoboda 
na altówce, Amarylis Jarczyk na wiolon-
czeli, Morgan Moore na basie oraz Jim 
Doxas na perkusji. Wszystkie kompozy-
cje napisa! Jarczyk. On te& zaaran&owa! 
ca!y materia!. ,wietny jazz na ka&d( por$ 
roku.   ■

Grzegorz Walenda

Krzysztof Herdzin
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Krzysztof Herdzin nagra! kolejny (ju& 
dwunasty!) autorski album, na którym 
prezentuje utwory napisane do liryków 
mi!osnych Ga!czy*skiego, Tetmajera  
i Karpi*skiego. W nagraniach wzi$-
li udzia! znani wokali#ci: Anna Maria  
Jopek, Dorota Mi#kiewicz i Grzegorz 
Turnau, gitarzysta Marek Napiórkowski 
oraz sta!a sekcja rytmiczna lidera (Ro-
bert Kubiszyn, Cezary Konrad) – on sam 
gra na fortepianie, syntezatorach, sak-
sofonie tenorowym, -etach i klarnecie  
basowym.

Muzyka albumu swobodnie !(czy jazz, 
piosenk$ poetyck(, ethnic, boss$, pop  
i ambient. Estetyka „szeptem” przeni-
ka si$ z fragmentami dynamicznymi, 
prostota i komunikatywno#" s(siaduj(  
z wyra)nowaniem melodycznym, har-
monicznym i bogatymi aran&ami. 

Dobrym przyk!adem „mozaikowej” 
konwencji utworów jest „Modlitwa do 
Anio!a Stró&a”, a jeszcze lepszym – „Lau-
ra i Filon”, z lirycznym wokalem Anny 
Marii, „etnicznymi” chórkami à la Karl 
Jenkins, jazzow( solówk( Herdzina na 
fortepianie i brzmieniami „celtyckich” 
-etów.

Najciekawiej wypada lider. Jego 
umiej$tno#ci kompozytora, aran&era  
i multiinstrumentalisty budz( respekt. 
Lekki niedosyt pozostawiaj( natomiast 
interpretacje Grzegorza Turnaua – arty-
sta chyba lepiej odnajduje si$ w utworach 
pisanych przez siebie i dla siebie.

Ten kolorowy, #wietnie brzmi(cy al-
bum z pewno#ci( zaspokoi oczekiwania 
zarówno fanów solidnego jazzu, jak i mi-
!o#ników „krainy !agodno#ci”.    ■

Bogdan Chmura

Krzysia Górniak

Feelings
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Gitarzystka i kompozytorka Krzysia 
Górniak jest artystk( o szerokich ho-
ryzontach. Uko*czy!a )lozo)$ na Uni-
wersytecie Warszawskim (gdzie napisa!a 
prac$ o Johnie Cage`u), Wydzia! Jazzu  
w Grazu (gitara), nagra!a pi$" autorskich 
albumów, komponuje, koncertuje, ma- 
luje.

Jej najnowsza p!yta kr$ci si$ wokó! l&ej-
szych odmian jazzu, okre#lanych mianem 
„smooth” – przynajmniej w tej stylistyce 
utrzymany jest „Purple Love”, pierwszy 
utwór albumu. Muzyka stopniowo ewo-
luuje – w kolejnych numerach artystka 
poszerza #rodki ekspresji. Ca!o#" nabie-
ra bardziej jazzowego charakteru, co jest 
tak&e zas!ug( pianisty Wojciecha Gogo-
lewskiego. Jednak wszystko odbywa si$ 
w granicach jasno wytyczonych przez 
liderk$ – klimat albumu przez ca!y czas 
pozostaje lekki, relaksowy.

„Feelings” mo&e nie porywa, ale pozy-
tywnie zaskakuje solidno#ci(. Dotyczy 
to zarówno dopracowanych kompozycji, 
aran&acji, jak i gry gitarzystki – jej sola 
s( melodyjne, p!ynne, wyrównane dyna-
micznie i brzmieniowo, wolne od pustej 
wirtuozerii, technicznie doskona!e. 

Konsekwentne, wr$cz #cis!e realizowa-
nie przyj$tej konwencji ma jednak swo-
je minusy – chwilami muzyka staje si$ 
zbyt przewidywalna, pozbawiona napi$",  
czego#, co mog!oby na d!u&ej skupi" uwa-
g$ odbiorcy. Jednak albumu s!ucha si$ 
dobrze – profesjonalizm liderki skutecz-
nie maskuje wszelkie „niedoci(gni$cia”.  

Idealna p!yta na lato.   ■

Bogdan Chmura


