
Joe Morris Bass Quartet
High Definition
2009 Hatology
Dystrybucja: Multikulti

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Postaç gitarzysty, a coraz cz´Êciej te˝
kontrabasisty Joe Morrisa pojawia si´ na
!amach „Hi-Fi i Muzyki” regularnie.
Oszcz´dz´ wi´c Paƒstwu biograficznych
notek.

W ubieg!ym roku spoÊród wielu jego
nagraƒ dwa szczególnie przykuwajà uwa-
g´. „Four Improvisations (Duo) 2007” 
z Anthony Braxtonem oraz omawiana
„High Deffinition”. 

P!yta powinna wyjÊç w 2008, ale poja-
wi!a si´ na poczàtku 2009. Zosta!a za-
grana w kwartecie z Lutherem Gayem 
na perkusji, Taylorem Ho Bynumem 
na kornecie, tràbce i flugelhornie oraz
Allanem Chase’em – na saksofonie so-
pranowym i barytonowym.

Morris wyst´puje tu w roli basisty 
i, nie ukrywam, to w!aÊnie wzbudzi!o
moje zainteresowanie. Zwyczajnie lubi´,
jak ch!op gra na basie. Lubi´ jego groove,
oszcz´dnoÊç, ale i stanowczoÊç frazy. 
Lubi´ te˝ zaproszonego do sesji tr´bacza,
zw!aszcza od czasu jego dokonaƒ z ze-
spo!em Edge. Intuicja podpowiada!a mi
wi´c, ˝e „High Definition” b´dzie dobrà
p!ytà. Nic natomiast nie zapowiada!o, ˝e
b´dzie ona wa˝na tak˝e z powodu, nie-
znanego mi wczeÊniej, Allana Chase’a.
Temu ponad 50-letniemu saksofoniÊcie
trzeba si´ przyglàdaç. 

Razem panowie stworzyli Êwietny
band. Z jednej strony nowoczesno-bo-
powy, z drugiej, jak to mówià, avant 
jazzowy. O co chodzi, nie bardzo wia-
domo, ale muzyka wychodzi z tego pory-
wajàca. "

Maciej Kar!owski 

Mauger
The Beautifull 
Encounter
2008 Cleanfeed
Dystrybucja: Multikulti

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!!

Pod nazwà Mauger kryje si´ trio.
Dwóch jego muzyków cieszy si´ reputa-
cjà ustalonà jeszcze w koƒcu lat 80.
Mark Dresher (kontrabas) i Gerry He-
mingway (perkusja) byli cz!onkami
wielkiego kwartetu Anthony Braxtona.
Trzeci renom´ zdobywa na naszych
oczach. To saksofonista altowy hindu-
skiego pochodzenia – Rudreash Mahan-
tappa – Êcis!y wspó!pracownik wybitne-
go pianisty Vijaya Iyera, bardzo wa˝na
postaç m!odej brooklynskiej sceny jaz-
zowej.

Nie wiadomo, czy Mauger stanie si´
stabilnà formacjà, ale to niewykluczone.
Wszyscy  panowie podkreÊlajà istnienie
w zespole chemii, która wià˝e ich w sil-
ny muzyczny zwiàzek. Dodatkowo dla
Mahantappy Mauger to miejsce, w któ-
rym do muzyki podchodzi si´ inaczej,
ni˝ mia! on w zwyczaju, prowadzàc w!a-
sne zespo!y. Mniej tu kompozycji, a wi´-
cej improwizacji; mniej planu, wi´cej
swobody i kreacji tu i teraz. Nie dziwi´
si´, ˝e takie granie mo˝e dla jazzmana
stanowiç sporà atrakcj´. 

Pomijajàc otwierajàcy p!yt´ utwór
„Acuppa”, rzeczywiÊcie sporo tu otwar-
tej improwizatorskiej przestrzeni, intry-
gujàco wype!nionej przez zespó!. Sporo
te˝ nadziei, ˝e Mauger stanie si´ czymÊ
wi´cej ni˝ jednorazowo skrzykni´tym
trio. ˚yczy!bym i Paƒstwu, i sobie, aby
formacja przetrwa!a prób´ czasu. Prze-
czuwam, ˝e z p!yty na p!yt´ mo˝e byç
coraz lepiej, bo i teraz jest wcale nieêle. "

Maciej Kar!owski  

Krzysztof Herdzin
Fantasy on themes from 
IV String Quartet 
by Gra˝yna Bacewicz
Fairytale Stories
Polskie Radio 2009
Dystrybucja: Warner Music Poland
Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Choç Krzysztof Herdzin jest kojarzony
g!ównie z jazzem, dzia!a na wielu polach 
i ponad gatunkami. Najnowszy album
ilustruje jego potencja! jako kompozyto-
ra, pianisty i aran˝era, przemieszczajàce-
go si´ swobodnie pomi´dzy Êwiatem jazzu
i muzyki klasycznej. 

P!yta zawiera dwie rozbudowane kom-
pozycje: „Fantazj´ na tematy z IV kwarte-
tu smyczkowego Gra˝yny Bacewicz” oraz
„Bajkowe opowieÊci” - cykl miniatur na
fortepian i saksofon altowy. 

Trzycz´Êciowa „Fantazja” powsta!a 
z inspiracji Royal String Quartet, jednego
z czo!owych polskich zespo!ów kameral-
nych, który tak˝e wzià! udzia! w nagraniu.
Klasycznemu kwartetowi Herdzin prze-
ciwstawi! czwórk´ jazzmanów (lider, 
Micha! Kulenty, Robert Kubiszyn i Ceza-
ry Konrad), czym sprowokowa! wielo-
poziomowy konflikt, niezb´dny przy 
budowaniu podobnych form. 

Herdzin potraktowa! pierwowzór swo-
bodnie. Stworzy! kompozycj´ w pe!ni 
autonomicznà. Najciekawiej wypad!y cz´-
Êci skrajne. Pierwsza to mozaika kontra-
stujàcych (ekspresja, agogika) odcinków,
w ostatniej dominuje motoryka ryt-
miczna, muzyczny humor i finezja wy-
konawców. 

„Bajkowe opowieÊci” (duet Herdzin/
Pawe! Gusnar) zabrzmia!y naprawd´ baj-
kowo. Album adresowany do szerokiego
grona fanów, zw!aszcza mi!oÊników kla-
syki flirtujàcych czasem z jazzem. "

Bogdan Chmura

Recenzje p!yt jazz
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