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Torun Eriksen
Passage
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To ju! trzecia p"yta m"odej norwe-
skiej wokalistki, kompozytorki i autorki 
tekstów Torun Eriksen, nagrana dla wy-
twórni Jazzland (wcze#niej ukaza"y si$ 
tam jej albumy „Glittercard” oraz „Pre- 
yers & Observations”). Mimo skromnego 
dorobku, Torun Eriksen jest ju! artyst-
k% w pe"ni ukszta"towan%, zarówno je#li 
chodzi o warsztat wokalny czy styl kom-
pozytorski, jak i gatunek muzyki. 

Cho& jej album zosta" uznany za jazzo-
wy (bywa porównywana z Joni Mitchell), 
to tak naprawd$ mamy tu raczej ambit- 
ny, balladowy pop z nik"ymi #ladami jaz-
zu (harmonia), country i bluesa. Wszyst-
kie utwory i teksty s% dzie"em liderki, za# 
aran!acji (bardzo oszcz$dnych) doko-
na" gitarzysta Kjetil Dalland; jego rola  
w zespole Torun jest szczególnie ekspo-
nowana. Zdecydowanie najpi$kniejszy  
i najbardziej wyra'nowany utwór albu-
mu (linia melodyczna, smakowite mo-
dulacje, aran!) to ballada „Passage From 
(e Past”. Pozosta"e kompozycje, jakkol-
wiek interesuj%ce, nie s% w stanie przebi& 
tego prawdziwego hitu.

Eriksen #piewa ciep"ym, nieco ete-
rycznym g"osem o "agodnej barwie i wy- 
równanej dynamice. Porusza si$ g"ów-
nie w swoim naturalnym, #rodkowym, 
rejestrze; gdy melodia wspina si$ nieco 
w gór$, w jej wokalu pojawia si$ delikat-
ne wibrato. Warto ws"ucha& si$ w album 
„Passage”, który, poza pi$knym g"osem 
Torun, prezentuje niebanalne utwo-
ry zupe"nie pozbawione komercyjnej 
sztampy.  ■

Bogdan Chmura

Offpiste Gurus
Offpiste Gurus
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Punk rock w jazzowym wydaniu. 
Tak najkrócej mo!na scharakteryzowa& 
pierwsze dwa nagrania zespo"u O)piste 
Gurus. Mo!e nie wywo"uj% salw zachwy-
tu, ale stanowi% zapowied* czego# intere-
suj%cego. 

Na czele grupy stoi duet. On – Frederik 
Lundin – gra na saksofonie; ona – Tri-
nelise Vaering – #piewa. Oboje napisali  
i wykonali wszystkie utwory. 

Po dwóch pierwszych dynamicznych 
kawa"kach tempo zwalnia i odzywa si$ 
melancholijna, cho& czasem równie! za-
dziorna nuta. Vaering #piewa, !e chcia"aby 
napisa& w#ciek"% piosenk$ bez rymów. Po-
tem s"ycha& wi$cej jazzu, a saksofon Lun-
dina gra unisono z g"osem wokalistki. 

Pojawiaj% si$ echa innych stylów, bo 
muzycy lubi% te! country, roots i trip 
hop, a do swoich ulubionych artystów 
zaliczaj% Toma Waitsa, Rickie Lee Jones 
i Portishead. Towarzystwo rzeczywi#cie 
ró!norodne. Mieszank$ stylów s"ycha& 
w niejednym utworze na p"ycie, ale wy-
konawcy panuj% nad ca"o#ci%. Mimo !e 
czerpi% natchnienie z rozmaitych *róde", 
stworzyli w"asn% wypowied*, utrzyman% 
w jednorodnej konwencji. I za to nale!% 
im si$ brawa. 

Poza tym graj% dobrze. Zadbali o in-
tryguj%ce aran!e i wpadaj%ce w ucho 
teksty: „Chcia"abym ukra#& kosztowny 
przedmiot, który nie ma ceny. Bo mnie 
nie kochasz i koniec. Zmie+ temat”. Czy 
nie "adne?  ■

Grzegorz Walenda

Paul Motian
The Windmills of Your Mind
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Uwielbiam p"yty Paula Motiana. To nie 
tylko jeden z najoryginalniejszych per-
kusistów i prawdziwy poeta zestawu per-
kusyjnego, ale tak!e wra!liwy, empatycz-
ny lider i znakomity kompozytor. Cz$sto 
wspó"pracuje z równie niecodziennym 
gitarzyst% , Billem Frisellem. Kiedy obaj 
'rmuj% jakie# nagrania, to nale!y si$ 
spodziewa&, !e b$d% co najmniej bardzo 
dobre, a cz$sto – genialne. Basista (o-
mas Morgan jest mniej znany, ale i jego 
kompetencje nie budz% w%tpliwo#ci. Kie-
dy jednak zobaczy"em na ok"adce nazwi-
sko Petry Haden, opad"y mnie z"e prze-
czucia. Okaza"o si$, !e nie bez powodu. 
Córka s"ynnego basisty Charlie Hadena 
dysponuje do#& przeci$tnymi mo!liwo-
#ciami g"osowymi. W dodatku wy#pie-
wuje wy#wiechtane standardy, które zna-
my z dziesi%tków lepszych wykona+.

Reszta towarzystwa dostosowa"a si$ 
do nieco sm$c%cych interpretacji pani 
Haden i wysz"a p"yta ko"ysankowa, dzia-
"aj%ca lekko nasennie. Wi$kszo#& reper-
tuaru to wspomniane standardy, ale jest 
te! kilka kompozycji Motiana. Zagrane  
w trio, stanowi% najpi$kniejsze fragmen-
ty albumu. To dla nich, a tak!e dla ory-
ginalnej ok"adki (jak to w 'rmie Winter  
& Winter) i znakomitej, klarownej reali-
zacji, warto mie& t$ p"yt$. Nie przeszka-
dza jej stonowany, liryczny charakter, bo 
to czysta poezja. 

Rzecz dla fanów Motiana i Frisella. In-
nym radz$ si$gn%& raczej po wcze#niejsze 
nagrania tych mistrzów.  ■

Marek Roma+ski
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Herb Alpert 
& Lani Hall
I Fell You
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Herb Alpert – tr$bacz, kompozytor, 
aran!er, lider (tak!e malarz) kojarzy si$ 
g"ównie z muzyk% lat 60. i 70., kiedy to 
prowadzi" s"ynn% Tijuana Brass Band,  
a potem rozwija" karier$ solow%. Dzi# 
jego gwiazda przyblad"a, zatem dobrze 
si$ sta"o, !e si$ przypomina" s"ucha-
czom.

Na p"ycie znalaz"y si$ znane tema-
ty (autorstwa Van Morrisona, Gilber-
ta Becaud, George’a Harrisona, Johna 
Lennona, Badena Powella), pochodz%ce  
z czasów #wietno#ci tr$bacza. Ca"o#& 
jest mieszank% smooth jazzu, muzyki 
ethnic i popu. Partie wokalne wykonu-
je Lani Hall (prywatnie !ona Alperta), 
która #piewa matowym, nieco „zm$czo-
nym” g"osem o „rozko"ysanej” intonacji; 
szkoda, !e realizatorzy nie poprawili  
dynamiki najni!szego rejestru woka- 
listki.

Wszystkie utwory to duety Alperta  
i Hall. Oboje dzia"aj% w pe"nej sym-
biozie – Lani #piewa piosenki, a Herb 
wykorzystuje ka!d% woln% przestrze+, 
by wstrzeli& si$ tam ze swoj% solówk% 
lub kontrapunktuje lini$ melodyczn%. 
Po kolejnym utworze zasada ta staje 
si$ ju! manier%, zw"aszcza !e wokalist-
ka nie zaskakuje pomys"ami, a Alpert 
gra schematycznie. Muzyka a! si$ prosi  
o odrobin$ przestrzeni. Zabrak"o te! po-
mys"u na form$ – po od#piewaniu zwro-
tek ozdobionych tr%bk% utwór zostaje 
wyciszony. Szkoda, !e nie dano pogra& 
sekcji rytmicznej, która brzmi ca"kiem 
przyzwoicie.  ■

Bogdan Chmura

Gregg Allman
Low Country Blues
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Gregg Allman, legenda rocka, bluesa  
i country, za"o!yciel s"ynnej formacji (e 
Allman Brothers Band, mimo ostrych za-
kr$tów !yciowych i zdrowotnych, wci%! 
pozostaje w doskona"ej formie wokalnej. 
Od niemal 40 lat kontynuuje karier$ so-
low%, a najnowsza p"yta „Low Country 
Blues” nale!y do najlepszych w ca"ej jego 
dyskogra'i.

Album, poza dwoma wyj%tkami, wy-
pe"niaj% standardy bluesowe, tematy 
m.in. takich gigantów, jak B.B. King, 
Otis Rush czy Muddy Waters. Soli#cie 
towarzyszy podstawowy zespó" (gitara, 
fortepian, kontrabas, perkusja), rozsze-
rzany czasami o dodatkowe instrumenty 
lub sekcj$ d$t%. Sam lider gra na gitarze  
i Hammondzie B3. 

Muzyka brzmi stylowo i dynamicz- 
nie. Wykonawcy to mistrzowie w swoim 
fachu. Wa!n%  rol$ odgrywaj% aran!e, 
które w du!ej mierze wspó"tworz% kli-
mat ca"o#ci. Jednak osob% szczególn% jest 
tutaj sam lider. Jego g"os, pe"en ekspresji  
i prawdziwie bluesowych emocji (m.in. 
„Just Another Rider”) robi spore wra-
!enie. 

Album Allmana to mieszanka country 
i bluesa z lekk% przewag% tego pierwsze-
go. Utwór „Please Accept My Love” nie 
powinien wi$c nikogo zaskoczy&. Wa!n% 
cech% muzyki jest optymizm, który s"y-
cha& szczególnie w wokalu lidera. Gregg 
Allman i jego ludzie potwierdzili nie tyl-
ko sw% klas$, ale te! pokazali, !e blues to 
wci%! !ywy gatunek o ogromnym poten-
cjale.  ■

Bogdan Chmura

Grzegorz Karnas
Karnas
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O ile w Polsce nie brakuje #wietnych 
pianistów jazzowych, o tyle z wokalista-
mi jest k"opot. Na tle tej niewielkiej gru-
py zdecydowanie wyró!nia si$ Grzegorz 
Karnas; jego osobowo#&, bezkompromi-
sowa postawa i oryginalny styl deklasuj% 
konkurencj$. 

Na p"ycie „Karnas” znalaz"y si$ utwory 
lidera, wykonawców polskich (Dezerter, 
D!em) i zagranicznych ((e Police, Lau-
rie Anderson, Joni Mitchell). Nie jest to 
przypadkowa sk"adanka – wymienieni 
arty#ci ukszta"towali Karnasa jako muzy-
ka i s% dla niego istotni tak!e pod wzgl$-
dem emocjonalnym.

Ca"o#&, utrzymana w klimatach jaz-
zowo-bluesowo-popowych i ekspery-
mentalnych, jest efektem przemy#lanych 
przetworze+ orygina"ów, czego efektem 
jest intryguj%cy muzycznie materia" o wy-
sokich walorach artystycznych i wyj%tko-
wym brzmieniu. Karnas stosuje rozleg"y 
katalog #rodków wokalnych – od czystej 
kantyleny, poprzez scat, efekty quasi-per-
kusyjne, melorecytacje i „nak"adki”. Jest 
te! #wietnym aran!erem. Wspó"twórcami 
albumu s% cz"onkowie sekcji: Micha" Ja-
ros, Micha" Tokaj i Sebastian Frankiewcz. 
Specjaln% rol$ improwizatora i kolorysty 
pe"ni wiolonczelista Adam Ole#.

Album wymyka si$ prostym kategory-
zacjom. Granice mi$dzy jazzem, bluesem, 
rockiem i eksperymentem s% bardzo 
p"ynne. Muzyka brzmi klarownie i prze-
strzenie, co jest zas"ug% wirtuoza maste-
ringu Tadeusza Mieczkowskiego. Album 
ukaza" si$ na CD, teraz czekamy na jego 
wersj$ winylow%.  ■

Bogdan Chmura
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Thomas Maintz
This Is The Color…
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„(is Is (e Color…” to debiutan- 
cki album du+skiego gitarzysty (omasa  
Maintza, nagrany w towarzystwie #mie-
tanki jazzowego #rodowiska z Danii.  
A wiadomo, !e kraj Andersena s"ynie ze 
znakomitych jazzmanów. Mamy tu obda-
rzonego cudownym, aksamitnym tonem 
saksofonist$ Jespera Lovdala i graj%c% 
bardzo melodycznie, a przy tym solidn% 
rytmicznie sekcj$ (omas Fonnesbaek 
(kontrabas) i Morten Lund (perkusja).

Dlaczego tacy muzycy zdecydowali si$ 
wesprze& debiutanta? G"ównie dla jego 
gry. Gitara w r$kach Maintza staje si$ 
plastycznym, wielobarwnym instrumen-
tem, który nie tylko znakomicie dialoguje  
z saksofonem (to rzadko#&; najcz$#ciej 
gitarzy#ci wykazuj% tendencj$ do domi-
nowania), jak i tworzy subtelne, malowa-
ne delikatnymi odcieniami t"o.

„Malowanie” to zreszt% s"owo-klucz do 
tej p"yty. Muzyka jest inspirowana wielki-
mi malarzami (Joan Miro, Pablo Picasso  
i inni), a s"uchaj%c jej do#wiadczamy ma-
larskiej, lekko zamglonej aury, towarzy-
sz%cej muzyce. Jest w niej co# odrealnio-
nego, nie z tego #wiata. Co#, co pozwala 
zatopi& si$ w tych d*wi$kach.

„(is Is (e Color…” zosta" nomi-
nowany do nagrody P"yty Roku w Da-
nii – ewenement w przypadku nagrania 
debiutanta. Po wys"uchaniu albumu ten 
wybór staje si$ oczywisty.  ■

Marek Roma+ski 

Philip Catherine 
Oscar
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Niedawno odwiedzi"em Belgi$. To bar-
dzo ciekawa cz$#& Europy, pe"na serdecz-
nych ludzi, pi$knych miast i najlepszego 
na #wiecie piwa. Mo!na tam znale*& 
tak!e dziesi%tki znakomitych muzyków. 
To zreszt% re-eksja, jaka towarzyszy 
mi stale w czasie w$drówek po naszym 
kontynencie – znacznie wi$cej wiemy 
na temat jazzmanów ameryka+skich ni!  
o tych ze scen le!%cych praktycznie tu! 
za miedz%.

Philip Catherine to gitarzysta troch$ 
ju! w Polsce rozpoznany. Kilkakrotnie 
odwiedza" nasz kraj, pono& nawet sp$-
dza" upojne chwile w salonach pa+stwa 
Potockich. Ten muzyk to najwy!sza 
#wiatowa pó"ka. Równie konkretny i sku-
piony co Jim Hall i eteryczny, s"odki jak 
Pat Metheny – bez kopiowania !adnego  
z nich. Ma w"asny g"os, równie hipno-
tyzuj%cy jak u najwi$kszych ameryka+-
skich herosów jazzowej gitary.

Najlepszym tego dowodem jest nie-
dawno wznowiony przez belgijsk% wy-
twórni$ Igloo album „Oscar”, na którym 
towarzysz% mu Hein Van de Gein na 
kontrabasie, Dre Pallemaerts na perkusji 
i okazjonalnie Kevin Mulligan na klawi-
szach. W jednym utworze us"yszymy te! 
s"ynnych go#ci – Joego Lovano na sak-
sofonie i Triloka Gurtu na perkusjona-
liach.

To porcja pe"nokrwistego, melodyjne-
go, ale tak!e – gdy trzeba – zadziornego 
jazzu, granego przez #wiadomego i ory-
ginalnego artyst$.  ■

Marek Roma+ski

Wesseltoft/Schwarz
Duo
-D]]ODQG�����

0X]\ND����

5HDOL]DFMD���

Gdyby kto# mnie zapyta", czy Bugge 
Wesselto. jest dobrym pianist%, mia"bym 
problem z udzieleniem jednoznacznej  
odpowiedzi. Jego umiej$tno#ci wyra*-
nie odstaj% od wy#rubowanego poziomu 
#wiatowej czo"ówki, natomiast ceni si$ 
go jako indywidualist$, twórc$ w"asnego  
stylu, który nazwa" „new conception of 
jazz”.

G"ówna idea p"yty „Duo” polega na ze-
stawieniu akustycznego fortepianu z elek-
tronik% kreowan% przez do#wiadczonego 
did!eja. Sam pomys" ciekawy, realizacja 
– mniej. 

Utwory s% do siebie podobne, ma"o wy-
raziste, jednostajne. Muzyka nie zmierza 
do konkretnego celu. Zaczyna si$, zanika, 
eksponuje jaki# motyw, po czym szybko 
go porzuca. Wykonawcy zachowuj% si$ 
jak dzieci znudzone uk"adaniem tych sa-
mych klocków. Spodziewa"em si$, !e ju! 
samo zestawienie „skrajnych” brzmie+ 
spowoduje jakie# ciekawe napi$cia. Nie-
stety, Wesselto. porusza si$ w zwietrza"ej 
stylistyce jarrettowskiej (biegniki, orna-
mentyka, charakterystyczne przednutki, 
„stoj%ca” harmonia), za# Schwarz próbu-
je – zbyt, jak dla mnie, nie#mia"o – nada& 
muzyce puls i kolor. 

Pami$tajmy jednak, !e owa beznapi$-
ciowo#&, przelewanie si$ d*wi$ków i brak 
jasnych ram formalnych to charaktery-
styczne cechy „new conception”, nu jazzu 
i ich klonów. Album mo!e wi$c przypa#& 
do gustu tym, którzy nie lubi% si$ anga-
!owa& w d*wi$kow% narracj$ i wol%, gdy 
muzyka po prostu p"ynie.  ■

Bogdan Chmura 
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