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W!odek Pawlik prezentuje suit" na 
kwartet jazzowy i orkiestr" symfonicz-
n#. Dzie!o zosta!o wykonane w 2010  
w Kaliszu (w czasie obchodów 1850-lecia 
miasta) przez tr"bacza Randy Breckera, 
zespó! kompozytora i orkiestr" Filhar-
monii Kaliskiej prowadzon# przez Ada-
ma Klocka. W ubieg!ym roku arty$ci po-
stanowili nagra% utwór w studiu.

Ca!o$% sk!ada si" z sze$ciu cz"$ci. Roz-
poczyna j# utwór tytu!owy – „Night in 
Calisia”, który daje przedsmak tego, co 
b"dzie si" dzia!o dalej i od razu poka- 
zuje sposób operowania materia!em mu-
zycznym. 

W kolejnych cz"$ciach zmieniaj# si" 
tempa, tonacje, klimat – elementem 
wspólnym jest stylistyka (fuzja akustycz-
nego jazzu i muzyki neoklasycznej) oraz 
ilustracyjny charakter. W ka&dej cz"$ci 
mamy partie orkiestrowe (z uprzywi-
lejowan# rol# smyczków) i fragmenty 
bardziej swobodne, przeznaczone dla 
muzyków jazzowych. Te dwa $wiaty po-
zostaj# w symbiozie i przenikaj# si", cho% 
czasem mia!em wra&enie, &e rozbudo-
wane wstawki solowe os!abiaj# narracj" 
utworu.

Gwiazd# albumu jest Randy Brecker, 
który wraz z orkiestr# wprowadza tematy 
przewodnie kolejnych cz"$ci i wykonuje 
b!yskotliwe sola. W!odek Pawlik pe!ni 
jednocze$nie rol" „koordynatora”, lidera 
i subtelnego improwizatora – „Follow the 
Stars” to jeden z najbardziej lirycznych 
fragmentów p!yty.

Ciekawa propozycja dla mi!o$ników 
maria&u jazzu z klasyk#.  ■

Bogdan Chmura
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Kwartet Wayne’a Shortera, uznawany 
za najlepszy zespó! akustyczny na $wiecie, 
dociera niemal do granic wytyczonych 
przez tradycj" jazzu. Zachowuj#c specy-
'k" gatunku, Shorter skutecznie rede'-
niuje poj"cia formy, improwizacji i pracy 
zespo!owej; ju& par" lat temu wyzna!, &e 
przesta! si" przejmowa% zasadami.

Album zawiera dziewi"% kompozycji 
(w tym sze$% lidera), które zarejestrowa-
no w trakcie europejskiej trasy kwartetu 
w 2011. P!yta ma czyteln#, ewoluuj#c# 
dramaturgi". Na pocz#tku mamy krótkie 
numery o rozrzedzonej fakturze i ogrom-
nym !adunku ekspresji. W centrum znaj-
duje si" „Pegasus” (obszerna budowa, 
sk!ad poszerzony o sekcj" drzewa, g"ste 
aran&e), a w 'nale „((e Notes) Uniden-
ty'ed Flying Object”, utrzymany w styli-
styce „przyst"pnego” free.

Niemal 80-letni Shorter jest w zna-
komitej formie. Jego pomys!owo$% jako  
improwizatora wydaje si" niewyczerpana. 
Po mistrzowsku operuje form#, brzmie-
niem (nieco surowym) i bogat# artykula-
cj#. Energetyk" utworów buduje, tworz#c 
silne napi"cia mi"dzy motywami tematu 
a rozp"dzonymi kaskadami d)wi"ków. 

Wa&n#, chwilami dominuj#c# rol" od-
grywa pianista Danilo Perez, który $ci$le 
wspó!pracuje z liderem (wsparcie har-
moniczne, jednoczesne improwizacje). 
Troch" szkoda, &e wszechobecny forte-
pian odsuwa na dalszy plan fenomenal-
nie dysponowan# sekcj" rytmiczn# z Pa-
tituccim i Blade’em.  ■

Bogdan Chmura
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Malia pochodzi z Malawi, kraju le&#-
cego w po!udniowo-wschodniej Afryce. 
Jako nastolatka przenios!a si" stamt#d 
do Londynu. Aktualnie dzia!a w Sta-
nach i we Francji. Debiutowa!a w 2002 
roku albumem „Yellow Da*odils”. „Black  
Orchid” jest jej czwartym kr#&kiem.

P!yta to ho!d z!o&ony Ninie Simone. Jej 
styl wokalny, repertuar i postawa (by!a 
zaanga&owana w walk" o prawa obywa-
telskie Afroamerykanów) ukszta!towa-
!y Mali" jako artystk" i osob". „Black  
Orchid” jest albumem wyciszonym, pe!-
nym spokoju, re+eksji, rodzajem intym-
nego dialogu Malii z legend# jazzu i blu-
esa. W swoich interpretacjach nawi#zuje 
ona – raz bezpo$rednio, innym razem 
tylko subtelnie – do $piewu Niny Simone 
i tradycji czarnych wokalistek – od Billie 
Holiday do Dee Dee Bridgewater. 

Malia dysponuje pi"knym, zmys!o-
wym g!osem o matowej barwie i lekkim 
wibrato. Ch"tnie wprowadza elemen-
ty intonacyjno-kolorystyczne zwi#zane  
z bluesow# ekspresj#. Wi"kszo$% utwo-
rów wykonuje w wolnych tempach, co 
dodaje muzyce znaczenia i pozwala s!u-
chaczowi skupi% si" na detalach. 

Bardzo mi si" podoba sposób gry sek-
cji rytmicznej – szemrz#ca perkusja, de-
likatny fortepian (zast"powany niekiedy 
wibrafonem, kalimb# i organami) oraz 
„stateczny” bas tworz# kolorowy, wy-
wa&ony dynamicznie background dla 
wokalu, który przez ca!y czas pozostaje 
elementem pierwszoplanowym.

Rewelacja!  ■

Bogdan Chmura


