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Manu Katché
Third Round
ECM Records 2010
Dystrybucja: Universal Music

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

Manu Katché to francuski perkusista 
i producent, który zas!ynà! w latach 80.
XX wieku wspó!pracà z takimi gwiazda-
mi muzyki rockowej, jak Sting czy Peter
Gabriel. Ju˝ sam ten fakt wystarczy za
rekomendacj´. Póêniejsze poszukiwania
zaprowadzi!y go w rejony jazzu, gdzie
najwyraêniej si´ zadomowi!. DziÊ jest na
tyle doÊwiadczony i popularny, ˝e mo˝e
nagrywaç w roli lidera dla renomowanej
wytwórni ECM. 

Jego najnowszy krà˝ek, zatytu!owany
„Third Round”, mo˝na z powodzeniem
poleciç nie tylko fanom jazzu. Wpraw-
dzie króluje tu muzyka improwizowa-
na, ale podana w przyst´pnej formie. Do
tego atrakcyjnej, dalekiej od odmiany
smooth. To prawdopodobnie zas!uga
doÊwiadczeƒ zdobytych w muzyce roz-
rywkowej. Skoro Katché wspó!pracowa!
z najlepszymi, to o taryfie ulgowej nie
mo˝e byç mowy.

Jak przyst´pnie, a zarazem kunsztow-
nie muzyk potrafi podaç popowy temat,
pokazuje piosenka „Stay with You”, za-
Êpiewana przez Kami Lyle. Âwietnie te˝
brzmi akustyczna gitara Jacoba Younga
we „Flower Skin”. A to tylko niektóre
mi!e dla ucha fragmenty  tego udanego
albumu. Choç nie ma tu jakichÊ pory-
wajàcych zagrywek czy z!o˝onych fraz,
to s!ucha si´ z przyjemnoÊcià. 

TwórczoÊç Manu Katché to stupro-
centowy jazz, ale taki dla wszystkich.  "

Grzegorz Walenda

Dee Dee Bridgewater
Eleanora Fagan 
(1915-1959), 
To Billie With Love…
DDB Records 2010
Dystrybucja: Universal Music
Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

D!ugi tytu! wyjaÊnia wszystko. Dee
Dee Bridgewater, która ju˝ kilka razy 
dedykowa!a swoje p!yty okreÊlonym 
wykonawcom (m.in. Elli Fitzgerald 
i Horace’owi Silverowi), tym razem
wzi´!a na warsztat utwory skompono-
wane lub wykonywane przez Eleanor´
Fagan, znanà jako Billie Holiday. Do
tego postanowi!a zaÊpiewaç je inaczej
ni˝ ich najs!ynniejsza interpretatorka,
wi´c poprosi!a pianist´ Edsela Gomeza,
aby je oryginalnie zaaran˝owa!.

Efekt s!ychaç. „Good Morning Heart-
ache”, z basowym klarnetem Jamesa
Cartera, rzeczywiÊcie brzmi inaczej. Po-
dobnie „Don’t Explain”, w którym tego
samego muzyka s!yszymy grajàcego na
flecie. Mamy tu ponadto takie jazzowe
hity, jak „God Bless The Child”, „You’ve
Changed” i otwierajàcy album standard
„Lady Sings the Blues”. 

Jednym z najciekawszych fragmentów
jest duet Bridgewater i kontrabasisty,
Christiana McBride’a, w „Mother’s 
Son-in-law”. List´ muzyków towarzy-
szàcych zamyka Lewis Nash, którego
perkusyjnej solówki w „Miss Brown to
You” trudno nie doceniç. Mo˝e naj-
mniej ciekawie wypad!a interpretacja
s!ynnego standardu „Strange Fruit”,
opowiadajàcego o linczu i dyskrymi-
nacji rasowej, chocia˝ i tu nie mo˝na 
odmówiç wokalistce talentu.

W sumie udana p!yta, do tego po-
prawnie, choç mo˝e bez audiofilskiego
zaci´cia, zrealizowana.  "

Grzegorz Walenda

Katrine Madsen
Simple Life
Sundance Music 2009
Dystrybucja: Multikulti

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

Katrine Madsen zna!em dotàd g!ów-
nie z jazzowych standardów. Dlatego jej
niemal w ca!oÊci autorski program nie
od razu zaakceptowa!em. W czasie
pierwszego przes!uchania nie spodoba!a
mi si´ smyczkowa oprawa, która wpro-
wadza!a ospa!y nastrój. Ponadto sà-
dzi!em, ˝e wokalistka nie radzi sobie 
z wysokimi rejestrami, bo Êpiewa je 
niemal szeptem. Ale ju˝ w drugim od-
s!uchu te zastrze˝enia si´ ulotni!y.

Muzyka celowo p!ynie tak spokojnie.
P!yta Katrine Madsen w!aÊnie taka ma
byç – melancholijna, lekka, a jedno-
czeÊnie wciàgajàca. Repertuar jest bez
zarzutu, a przy tym z ka˝dym ods!u-
chem coraz bardziej docenia si´ g!os 
wokalistki oraz pomys!y aran˝acyjne 
Joakima Mildera, który gra na saksofo-
nie i odpowiada za wejÊcia instrumen-
tów smyczkowych.

Polecam szczególnie utwór tytu-
!owy oraz „Turbulent Time of Life” 
i „Green”. Nawet jedyny standard w tym 
premierowym zestawie zgrabnie wkom-
ponowa! si´ w klimat ca!oÊci. Jest nim
broadwayowski hit „I’ve Grown Accu-
stomed to His Face”. Madsen w duecie 
z basistà, Jesperem Bodilsenem, przed-
stawi!a go w nowym Êwietle. JeÊli jakiÊ
sympatyk jazzowego Êpiewania w kobie-
cym wydaniu nie ma jeszcze tej p!yty, 
to sporo traci.  "

Grzegorz Walenda
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