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Marcin Olak Trio

Crossing Borders
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Na swej najnowszej p!ycie gitarzysta 
Marcin Olak prezentuje repertuar orygi-
nalny i zró"nicowany. Obok utworów jego 
autorstwa i kompozycji napisanych przez 
cz!onków Tria (Macieja Szczyci#skie-
go i Huberta Zemlera), Olak proponuje 
trzy miniatury Witolda Lutos!awskiego, 
oparte na tematach zaczerpni$tych z pol-
skiego folkloru: „Hej, od Krakowa jad$”, 
„Ach, mój Jasie#ko” i „Na jab!oni jab!ko 
wisi”. 

Lider, klasycznie wykszta!cony muzyk, 
z uwag% pochyli! si$ nad tymi utwora-
mi, ciekawie je zaaran"owa! i rozszerzy!  
o fragmenty improwizowane. Uwag$ 
zwracaj% te" dwie, uzupe!niaj%ce si$, im-
presje Olaka – „Waterfall” i „Olive Tree” 
– oraz medytacyjny „Responsorium”.

Muzyka p!yty, jednolita w charakte-
rze, pe!na spokoju, przestrzeni i smako-
witych niuansów, idealnie !%czy klasyk$, 
jazz, folk i blues. Gra Olaka, nieskazitel-
na pod wzgl$dem technicznym, odzna-
cza si$ umiarem, elegancj% i pi$kn% fraz%.  
W improwizacjach, dalekich od jazzo-
wych klisz, lider unika wirtuozerii, kon-
centruj%c si$ na brzmieniu, kolorystyce, 
artykulacji, a przede wszystkim na za-
chowaniu p!ynnej narracji utworów.

Istotnym walorem nagra# jest czyste, 
naturalne brzmienie. Realizatorzy nie 
skorzystali – i dobrze – z ogromu mo"li-
wo&ci wspó!czesnej techniki cyfrowej.

Wymarzony album dla wymagaj%cych 
fanów muzyki akustycznej i klasycznych 
brzmie# gitarowych.    ■

Bogdan Chmura

Aga Kiepuszewska

Silence
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„Silence” to debiutancki kr%"ek woka-
listki Agi Kiepuszewskiej nagrany przy 
wspó!pracy m!odych utalentowanych 
muzyków, m.in. pianisty Nikoli Ko!o-
dziejczyka, basisty Macieja Szczyci#-
skiego i perkusisty Roberta Rasza. Aga 
Kiepuszewska ma solidne wykszta!cenie 
muzycznie; jest absolwentk% pozna#skiej 
AM. Obecnie studiuje wokalistyk$ jaz-
zow% w Katowicach. Jest tak"e autork% – 
prawie wszystkie utwory na p!ycie opie-
raj% si$ na jej tekstach poetyckich. 

Wi$kszo&' kompozycji napisa! Maciej 
„Kocin” Koci#ski, znany saksofonista 
jazzowy. Muzyka !%czy akustyczny jazz 
z szeroko rozumian% stylistyk% piosenki 
poetyckiej. Wzbogacono j% te" szczypt% 
elektroniki i ethnicu, dzi$ki czemu ten 
subtelny miks mo"e przypa&' do gustu 
fanom o ró"nych upodobaniach. 

W repertuarze wyró"nia si$ „In Your 
Eyes” – rozpoczynaj%cy p!yt$ utwór o cie- 
kawej linii melodycznej i wpadaj%cym  
w ucho refrenie. Pewnie zabrzmia!by 
jeszcze okazalej, gdyby aran"er przetrans-
ponowa! go nieco w gór$ (g!os wokalist-
ki w najni"szym rejestrze nie zabrzmia! 
najlepiej). 

Podoba! mi si$ te" „Walk Along the 
Sky”. Tutaj Kiepuszewska prezentuje pe!-
ni$ swoich mo"liwo&ci – &piewa czysto, 
precyzyjnie operuje jasnym, pe!nym g!o-
sem.

Uwag$ zwraca gra muzyków towarzy-
sz%cych, zw!aszcza Nikoli Ko!odziejczy-
ka, ozdabiaj%cego kolejne utwory raso-
wymi solówkami.   ■

Bogdan Chmura

Ygor Przebindowski

Powidoki
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Ygor Przebindowski jest wibrafoni-
st%, absolwentem Instytutu Jazzu AM  
w Katowicach. Tworzy muzyk$ teatraln% 
i (lmow%. Wspó!pracuje m.in. ze znan% 
re"yserk% Agnieszk% Gli#sk%. Wydaw-
ca najwyra)niej wyszed! z za!o"enia, "e 
informacje te s% znane potencjalnemu 
nabywcy albumu, bo na ok!adce nie ma  
o nich ani s!owa.

P!yta zawiera kilka krótkich utworów  
o charakterze ilustracyjnym, które po-
wsta!y: „we &nie, w podró"y, w Warsza-
wie, w Transylwanii, w zimie i w lecie”. 

Cho' kompozycje Przebindowskiego 
wykonuj% znani polscy jazzmani (m.in. 
Pawe! Kaczmarczyk, Grzegorz Piotrow-
ski, Mateusz Smoczy#ski), „Powidoki” 
trudno nazwa' albumem jazzowym. To 
raczej klimatyczna mozaika ró"nych sty-
lów zahaczaj%cych o jazz. D)wi$ki, które 
mog% (silniej lub s!abiej) oddzia!ywa' na 
wyobra)ni$ odbiorcy, pobudza' j%, „ge-
nerowa'” obrazy.

Kompozytor pos!uguje si$ bardzo pro-
stymi &rodkami – na pierwszym planie 
mamy melodyjne tematy, przewidywal-
n% harmoni$, nieskomplikowane rytmy. 
Tym, co nieco o"ywia muzyk$, s% aran"e, 
zmieniaj%ce si$ sk!ady i dobry poziom 
gry wykonawców. 

Chyba najciekawszym utworem jest 
„Kiedy ksi$"yc p!ynie” ze „skandynaw-
skim” brzmieniem saksofonu Grzecha 
Piotrowskiego.

W sumie, „Powidoki” to do&' przeci$t-
na propozycja skierowana do szerokiego 
grona &rednio wymagaj%cych s!uchaczy. 
Muzyka, która pewnie lepiej sprawdzi!a-
by si$ w (lmowym kadrze.   ■

Bogdan Chmura 


