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Julia Hülsmann Trio
Imprint
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„Imprint” jest drug! p"yt! tria berli#-
skiej pianistki Julii Hülsmann, nagran! 
dla ECM-u. Wyciszone brzmienie, im-
presyjny charakter, swobodna, acz skon-
densowana forma pasuj! do za"o$e# 
estetyki tej renomowanej %rmy i stylu 
okre&lanego mianem jazzu europejskie-
go. W repertuarze albumu znalaz"y si' 
utwory liderki oraz cz"onków sekcji: 
basisty Marka Muellbauera i perkusisty 
Heinricha Köbberlinga. Jest to wi'c dzie-
"o wspólne, cho( chwilami wydaje si', 
jakby utwory zosta"y napisane t! sam! 
r'k! (co jest plusem p"yty). Album ma 
przemy&lan! dramaturgi'; eteryczny po-
cz!tek, punkt zwrotny i dynamiczny %-
na". Najbardziej &piewnym tematem jest 
„Storm In A Teacup” Köbberlinga, gra-
ny unisono przez fortepian i kontrabas,  
a przypominaj!cy nieco klimaty Pata 
Metheny. Je&li mia"bym wskaza( jaki& 
szczególny utwór Hülsmann, to by"-
by nim z pewno&ci! „(Go And Open)  
)e Door”, z charakterystycznym po-
wtarzanym motywem wspartym prost! 
harmoni!. 

Trio brzmi jak jeden organizm, cho( 
fortepian liderki wyra*nie dominu-
je. Hülsmann, jak wi'kszo&( pianistek 
jazzowych, nie stawia na wirtuozeri'. 
Unika skrajnych emocji. Operuje d*wi'-
kiem oszcz'dnie. Lubi detal, barw'  
i przestrze#. Jej styl nosi znamiona pew-
nej oryginalno&ci, cho( pobrzmiewaj!  
w nim echa muzyki Jarretta i Mehldaua. 
Dobry, relaksowy album.  ■

Bogdan Chmura

Ida Sand
The Gospel Truth
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Ida Sand to szwedzka wokalistka, któ-
ra sporo zawdzi'cza puzoni&cie Nilsowi 
Landgrenowi. To w"a&nie w ramach jego 
zespo"u Funk Unit stawia"a pierwsze 
kroki na profesjonalnej scenie. Landgren 
patronowa" tak$e jej debiutowi „Meet  
Me Around Midnight”. Nie mog"o go 
wi'c zabrakn!( na najnowszym albumie  
„)e Gospel Truth”. A wspiera tu Id' 
prawdziwy dream team, z pianist! Joe 
Sample’em i perkusist! Steve’em Gaddem 
na czele.

Ida Sand wyró$nia si' na tle licznych 
skandynawskich wokalistek jazzowych. 
Ma mocny g"os o nieco czarnej barwie, 
który predestynuje j! do muzyki prze-
pe"nionej soulem i bluesem. Taka te$  
jest wi'kszo&( utworów &piewanych 
przez Szwedk'. Nie wynika to jednak  
z ich charakteru, bo oprócz kompozycji 
jej ulubionego Stevie Wondera czy „Ain’t 
No Sunshine” Billa Whitersa mamy tu 
np. „Like a Prayer” Madonny. Po prostu, 
wszystko, za co Sand si' zabierze, nabiera 
bluesowo-soulowego posmaku.

Warto zwróci( uwag' na gr' zespo"u 
towarzysz!cego, bo tak$e dzi'ki niemu 
nagranie brzmi jak jaka& zagubiona p"y-
ta wytwórni Motown z lat 70. Audio%le 
lubi!cy tamte brzmienia b'd! szcz'&liwi, 
mog!c przepu&ci( przez swoje zestawy 
tak znakomicie zrealizowan! muzyk'. 
Nie jest to w tym stylu rzecz cz'sto spo-
tykana.  ■

Marek Roma#ski

Marcus Miller
Tutu Revisited
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W 1986 ukaza" si' album Milesa Davisa 
„Tutu”, który wyznaczy" nowe standardy 
w zastosowaniu elektroniki w jazzie i sty-
lu pracy w studiu. Na nowo podgrza" te$ 
dyskusj' o granicach gatunku. Kluczow! 
rol' w przedsi'wzi'ciu odegra" m"ody 
basista Marcus Miller, który teraz, po  
25 latach, powraca do przygody $ycia. 

Planuj!c podobny projekt, mia" dwa 
wyj&cia: albo przedstawi( zupe"nie no- 
w! koncepcj', albo zaserwowa( odgrze-
wane danie. Wybra" drog' po&rodku,  
z mocnym wskazaniem na rozwi!zanie 
drugie.

Zestaw zawiera dwie p"yty CD i jedn! 
DVD. Na CD znalaz"o si' 12 utworów 
zarejestrowanych „live” w Lyonie w 2009; 
na DVD mamy wideo z koncertu oraz 
dokument „Miles And Me”. 

Muzyka brzmi j'drnie, dynamicznie  
i przestrzennie. Tematy nie zestarza-
"y si' ani troch'. Brakuje jednak tamtej 
$arliwo&ci i napi'cia. Utwory w wersjach 
koncertowych zagubi"y te$ niesamowit! 
kondensacj' tre&ci, jaka cechowa"a ory-
gina". 

G"ównymi bohaterami s! Miller i Chris- 
tian Scott. Ten pierwszy jest nadal  
w &wietnej formie, cho( czasem w jego 
grze s"ycha( rutyn' – efekt wielu komer-
cyjnych projektów, w których bra" udzia" 
przez lata. Scott okaza" si' niezrówna-
nym imitatorem Milesa; szkoda, $e tak 
ma"o mia" do powiedzenia od siebie. 
Czas poka$e, czy „Tutu Revisited” b'dzie 
w stanie funkcjonowa( jako autonomicz-
ny album, czy te$ tylko jako „appendix” 
do orygina"u.  ■

Bogdan Chmura
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