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Leszek Możdżer/Iiro Rantala/Michael Wollny
Jazz at Berlin Philharmonic VII – Piano Night
ACT 2017

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

To już siódma odsłona cyklu wytwórni ACT „Jazz at Berlin 
Philharmonic”. Stanowi nawiązanie do pierwszego koncertu w tej 
serii, wydanego w 2012 roku. Na scenie Filharmonii Berlińskiej 
ponownie pojawia się trzech pianistów z europejskiej czołówki: 
Leszek Możdżer, Iiro Rantala i Michael Wollny. Fragmenty wy-
stępu opublikowano wyłącznie na winylu dla uczczenia Record 
Store Day – dorocznego ogólnoświatowego święta sklepów i wy-
twórni płytowych, przypadającego 22 kwietnia 2017. 

Poza własnymi kompozycjami muzycy sięgnęli po standardy 
Leonarda Bernsteina, George’a Gershwina i Chicka Corei. Album 
rozpoczyna Iiro Rantala, grając „Candide Overture” Bernsteina, 
własną kompozycję „Freedom” i – wspólnie z Wollnym – piękny 
temat Chrisa Beiera „White Moon”.

Po nich na scenie pojawia się Leszek Możdżer i wykonuje 
własne „She Said She Was A Painter”, kończące pierwszą stronę 
longplaya.

Na stronie drugiej Możdżer i Rantala grają „Afrikę” Larsa 
Danielssona. W finale dołącza do nich Wollny i zaczyna się wy-
buchowy set, złożony z „Summertime” Gershwina i „La Fiesty” 
Corei.

Na 45-minutowej płycie udało się zawrzeć dramaturgię kon-
certu. Sprawny miks daje wrażenie spójności i złudzenie, że ża-
den fragment recitalu nie umknął naszej uwadze, choć wiado-
mo, że berliński koncert trwał przynajmniej dwa razy dłużej.

W cichych momentach słychać pokasływania i inne niemu-
zyczne dźwięki, docierające ze strony publiczności. Dodaje to 
nagraniom uroku i podkreśla realizm wydarzenia.

Zwolennikom realizacji cyfrowych nie pozostaje nic innego, jak 
zakupić czarny krążek i wyłuskać z koperty kupon z jednorazo-
wym kodem. Umożliwia on pobranie zawartości płyty ze strony 
wytwórni. Wiadomo jednak, że nic nie zastąpi gramofonu.   n

Robert Ratajczak

Kwartludium / Dariusz Przybylski
Hammond Organ Project
Requiem/Dux 2015

Interpretacja:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Atutami twórczości kompozytora i organisty Dariusza 
Przybylskiego są zdolność łączenia tradycyjnego instrumen-
tarium z nowoczesnymi formami oraz fantazja eksponowana 
w odważnych rozwiązaniach.

W roku 2014, w ramach festiwalu Musica Polonica Nova, 
artysta przedstawił niecodzienny projekt. Wraz z powstałym 
w 2002 roku kwartetem Kwartludium wykonał pięć oryginal-
nych kompozycji na organy Hammonda.

Recital ukazał się na albumie, wydanym w formie płyty 
winylowej wraz z dołączonym krążkiem CD z identycznym 
materiałem.

W programie znajdziemy kompozycje Eunho Changa,  
Mateusza Ryczka, Aleksandra Kościowa i Mikołaja Laskow-
skiego. Całość wieńczy, przygotowana przez samego Przybyl-
skiego, kompozycja „Abrenuntio”.

To muzyka wielowarstwowa, pełna zwrotów i zmian na-
stroju, wymagająca od wykonawców dyscypliny, a jednocze-
śnie wyczucia formy.

Płyta winylowa czytelnie przekazuje charakterystyczne, 
analogowe brzmienie hammondów. Baza stereofoniczna jest 
szeroka, a pasmo częstotliwości pełne. Również charakter 
kompozycji sprawia, że płyta CD wydaje się w tym przypadku 
bez szans. Gwałtowne zwroty harmoniczne i częste wykorzy-
stywanie ciszy zdecydowanie sprzyjają odbiorowi muzyki za 
pośrednictwem winylu.

Wydawnictwo zawiera wkładkę z dokładnymi opisami każ-
dego utworu oraz wywiadem z Dariuszem Przybylskim.   n

Robert Ratajczak


