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Niełatwo żyć z muzyki w Nowym Jorku.
Wielu próbowało, jeszcze więcej pewnie
spróbuje, ale przetrwają tylko nieliczni.
Rafał Sarnecki od 2005 roku utrzymuje
się tam na powierzchni – tworzy, koncertuje, zgromadził wokół siebie grupę miejscowych muzyków – dodajmy – bardzo
dobrych fachowców, choć niekoniecznie
tych z pierwszych stron branżowych magazynów.
„Cat’s Dream” to trzeci album Rafała
i, jak każdy kolejny, jest krokiem naprzód.
Może nie tyle jako gitarzysty, bo jego umiejętności od początku nie budziły zastrzeżeń, ale jako kompozytora, aranżera i lidera
zespołu.
„Cat’s Dream” to po prostu majstersztyk
kompozycji i aranżacji! Początek brzmi, jakbyśmy mieli do czynienia z albumem progresywno-rockowym. Akordy gitary grane
staccato i tylko patrzeć, jak zaśpiewa Peter
Gabriel albo Jon Anderson. Ale po chwili
zaczynają się polimetryczne i polirytmiczne
szaleństwa. Wchodzi klarnet basowy Lucasa
Pino i robi się zdecydowanie jazzowo.
Dużo tu atrakcyjnych i kunsztownie
opracowanych melodii. Jest i śpiew – Bogna
Kicińska buduje skomplikowane wokalizy,
a w jednym utworze interpretuje tekst Pabla
Nerudy.
„Cat’s Dream” ma w sobie trochę niedzisiejszy czar. Jest w nim coś z filmowych
utworów Komedy, klimatu polskiego jazzu
lat 60. To jednak muzyka na wskroś współczesna; tętniąca nerwowym rytmem Nowego Jorku, czasem odlegle krzyżująca się
z propozycjami Pat Metheny Group…
Tak czy owak, absolutnie światowy poziom! n
Marek Romański
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Trębacz Wadada Leo Smith jest jednym
z najwybitniejszych i najbardziej szanowanych przedstawicieli chicagowskiego środowiska AACM (Association for
Advencement of Creative Musicians),
które swoją twórczość określa jako
Great Black Music. U Wadady odnajdziemy wpływy muzyki współczesnej
i wywodzącego się z niej free improvu, ale
bodaj najwięcej jest szacunku dla czarnej
tradycji – od bluesa, poprzez rozmaite
formy jazzu – aż po fusion.
„The Great Lakes Suites”, inspirowane
amerykańską Krainą Wielkich Jezior,
prezentują właściwie niekończący się
strumień świadomości, wpisany w otwartą formę. Łatwo się w takiej konwencji
zagubić, zatracić w prowadzących donikąd improwizacjach. Kiedy jednak mamy
do czynienia z muzykami największego
kalibru, a takimi są towarzyszący liderowi: Henry Threadgill na saksofonie altowym i fletach, John Lindberg na kontrabasie i Jack DeJohnette na perkusji, może
powstać prawdziwe arcydzieło.
Sześć długich kompozycji, wypełniających ten dwupłytowy album, zabiera
nas w podróż w czasie i przestrzeni. To
muzyka o szerokiej amplitudzie dynamicznej, bliska naturze. Są w niej ogromne przestrzenie Ameryki Północnej, ale
postrzeganie świata zostało przefiltrowane przez emocje i wrażenia ludzkiego
umysłu.
Jeśli to muzyka ilustracyjna, to tylko
w taki sposób, w jaki ilustracyjne są
dzieła impresjonistów i ekspresjonistów,
a nawet surrealistyczne monologi. n
Marek Romański
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Nie od dziś znani wykonawcy biorą
na warsztat całe płyty innych muzyków.
Tak było m.in. ze słynnym „Sierżantem
Pepperem” i „Abbey Road” Beatlesów,
które to albumy przeniósł na ekran reżyser Michael Schultz, wspólnie z producentem Robertem Stigwoodem. Kompozycje czwórki z Liverpoolu wykonały
inne gwiazdy, z The Bee Gees na czele.
Rockowa klasyka inspiruje również
muzyków jazzowych. Francuski gitarzysta wietnamskiego pochodzenia, Nguyen
Le, zaaranżował i wykonał całą „Ciemną
stronę księżyca” Pink Floyd. W niektórych instrumentacjach pomagał liderowi Michael Gibbs, zaś Jorg Achim Keller
dyrygował big-bandem NDR. Obowiązki wokalistki wzięła na siebie koreańska
piosenkarka, Youn Sun Nah.
Lider zachował większość repertuaru
w oryginalnej formie, dodając jazzowe
improwizacje. Wstawił też – nie wiedzieć
czemu – pięć własnych kompozycji. Niektóre kawałki, takie jak „Breathe” czy
„Brain Damage”, są prawie niezmienione. Inne – jak „Time” czy „Us and Them”
– nabrały nowych cech, głównie instrumentalnych. Z kolei „The Great Gig in
the Sky” jest nie do poznania. Mimo
zmian i dodatków, muzyczne duchy Watersa, Gilmoura, Masona i Wrighta są tu
obecne.
Na koniec jest nawet tekst, zamykający
oryginalną płytę, tyle że odczytany przez
kobietę: „Nie ma ciemnej strony księżyca. Właściwie cały jest ciemny”. Zgrabnie wyszło. Dlaczego więc tylko cztery
punkty? Bo nie ma jak oryginał. n
Grzegorz Walenda
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