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Piotr Wyleżoł
Improludes
Hevhetia 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Solowy album pianisty Piotra Wyleżo-
ła zawiera utwory inspirowane klasyką 
i jazzem. Tytuł nie jest przypadkowy 
– improwizowane formy budzą sko-
jarzenia z romantycznymi preludiami  
i etiudami.

„Improludes” to muzyka niezwykłej 
urody. Pełna pomysłów, żywej, moto-
rycznej rytmiki, kolorów i wyrafinowa-
nej harmonii (liczne, szybko następu-
jące po sobie modulacje przyprawiają  
o zawrót głowy).

Wszystkie kompozycje zostały dopra-
cowane w każdym calu. Słucha się ich  
z prawdziwą przyjemnością. Mnie 
szczególnie ujęły trzy: „Improludes in 
E” – w charakterze trochę prokofiewow-
ski, z kapitalnym operowaniem materia-
łem tematycznym i zmieniającymi się 
planami dźwiękowymi; „Improludes X” 
– chyba najbardziej jazzowy (swingują-
cy) na całym albumie oraz „Improludes 
opus Zero”, nawiązujący bezpośred-
nio do muzyki fortepianowej Chopina, 
Schumanna i Liszta.

Wyleżoł prezentuje się tu nie tyl-
ko jako wytrawny kompozytor, ale też 
świetny pianista. Jego gra odznacza się 
nieskazitelną techniką (lewa ręka!), bo-
gatą kolorystyką i artykulacją oraz roz-
ległą skalą dynamiki. Artysta nie stara 
się olśnić słuchacza sprawnością palców. 
Koncentruje się raczej na formie, napię-
ciach i eksponowaniu detali.

Warto dodać, że autorem projektu 
okładki jest Rosław Szaybo – twórca 
m.in. oprawy graficznej albumu „Astig-
matic” Komedy.   n

Bogdan Chmura

Simon Toldam Trio
Kig Op
Ilk 2014/Multikulti

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Duński pianista Simon Toldam, pomi-
mo młodego wieku, ma już spore mię-
dzynarodowe obycie. Jest członkiem tria 
holenderskiego perkusisty Hana Ben-
ninka. Współpracował też z tak znanymi 
muzykami, jak Evan Parker, Misha Men-
gelberg, Chris Speed czy Dave Douglas.

Miałem okazję widzieć kilkakrotnie 
jego grę na żywo. Prywatnie spokoj-
ny, skromny, można nawet powiedzieć:  
wycofany – na scenie staje się kimś zu-
pełnie innym. Zachowuje się ekscen-
trycznie. Gra na fortepianie całym cia-
łem. Nie sposób przewidzieć, co zrobi za 
chwilę. 

Taka też jest jego muzyka – kapryśna, 
nieprzewidywalna, mieszająca najlepszą 
jazzową tradycję z chaotycznymi szaleń-
stwami albo momentami kontemplacji  
i wyciszenia.

Do swojego tria Toldam dobrał dwóch 
rodaków: kontrabasistę Nilsa Davidsena 
i perkusistę Knuta Finsruda. Panowie 
idealnie wpasowują się w rozwichrzo- 
ną grę lidera. Ich rola nie ogranicza się 
do akompaniowania; perkusista często 
stymuluje dźwiękowe wydarzenia. Z ko-
lei Davidsen stara się utrzymywać całe 
towarzystwo w ryzach, w stanie czegoś  
w rodzaju kontrolowanego chaosu.

„Kig Op” nieustannie zaskakuje słu-
chacza. Nie ma tu czasu na nudę, stale 
coś się dzieje. Każdy nowy motyw jest 
jednocześnie zalążkiem kolejnej zmia-
ny nastroju, tempa, stylistyki. Bywa  
to fascynujące, ale w większej dawce 
może męczyć. Na szczęście płyta nie jest 
zbyt długa.   n

Marek Romański 

Standards, volume 02 
Polish Radio  
Jazz Archives 15
Polskie Radio 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

„Standards, volume 02” jest konty-
nuacją pierwszego krążka, na którym 
znalazły się nagrania zespołów Trza-
skowskiego, Miliana, Namysłowskiego 
i Kurylewicza. Materiał pochodzi z tego 
samego okresu (1961-62) i zawiera in-
terpretacje standardów w wykonaniu 
dwóch formacji, które słyszeliśmy już 
na poprzedniej płycie.

Większość albumu (trzynaście utwo-
rów) wypełnia muzyka grana przez 
Jazz Rockers Zbigniewa Namysłow-
skiego (m.in. z Michałem Urbaniakiem 
na tenorze i Krzysztofem Sadowskim). 
Wszystkie kompozycje (m.in. Silvera, 
Gillespie’ego, Adderleya), utrzymane  
w konwencji ekspresyjnego hardbopu, 
zostały wzorowo zaaranżowane i ozdo-
bione efektownymi solówkami. Prze-
ważają interpretacje zgodne z regułami 
gatunku, ale pojawiają się i takie, w któ-
rych lider silnie zaznacza własną indy-
widualność. Dzieje się tak np. w utworze 
„Blue Daniel”, gdzie wyraźnie słychać 
zalążki późniejszego stylu naszego sak-
sofonisty.

Zespół Andrzeja Kurylewicza (trzy 
utwory) gra bardziej „cool” – spokojniej, 
oszczędniej, za to z większą dbałością  
o detal. Lider dał też więcej przestrzeni 
swoim partnerom – Janowi Ptaszynowi 
Wróblewskiemu i sekcji, szczególnie 
znakomitemu basiście Romanowi Dy-
lągowi. 

Ciekawy album, dobrze ilustrujący 
stan polskiego jazzu nowoczesnego po-
czątku lat 60.  n

Bogdan Chmura
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Sławek Jakułke
Sea
Mayartpro 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Na swej drugiej solowej płycie piani-
sta Sławek Jaskułke próbuje namalować 
dźwiękami obraz morza; uchwycić jego 
kolor, rytm i przestrzeń. Muzyka jest 
niemal w stu procentach improwizowa-
na i nagrana „na setkę”. Składa się z pię-
ciu szkiców, które łączą podobne środki 
wyrazu i koncepcja brzmienia.

Uderza minimalistyczny charakter 
projektu – płynące swobodnie dźwię-
kowe kontinuum powstaje na bazie 
prostych, powtarzanych figur melo-
dycznych, nad którymi unoszą się poje-
dyncze motywy i rozmigotane biegniki. 
Ta powtarzalność „zawiesza” muzyczną 
akcję, a oszczędne operowanie materia-
łem dźwiękowym, wyrównana dynami-
ka oraz wolne lub umiarkowane tempa 
potęgują wrażenie obcowania z bezkre-
sem.

Ważnym elementem jest brzmienie. 
Naturalna barwa fortepianu została tu 
świadomie „zmatowiona”, spłaszczo-
na, co sprawia, że instrument Jaskułke 
chwilami przypomina harfę lub gitarę 
elektryczną. Estetyka „lo-fi” korespon-
duje z ascezą środków, lecz jednocześnie 
powoduje problem z oceną technicznej 
jakości nagrania. Trudno jednak po-
stawić zarzut, że album brzmi kiepsko, 
skoro uzyskanie właśnie takiego, a nie 
innego efektu było celem artysty.

Płyty słucha się dobrze, choć pod ko-
niec muzyka wytraca pierwotną świe-
żość. W ostatniej części pianiście za-
czyna brakować pomysłów i dyscypliny  
w improwizacjach.    n

Bogdan Chmura

Manu Katche
Live in Concert
ACT 2014

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Manu Katche zasłynął jako rozchwy-
tywany muzyk sesyjny. Francuskiego 
perkusistę słychać na licznych albu-
mach gwiazd popu i rocka. Z jego usług  
korzystali m.in. Peter Gabriel i Robbie 
Robertson z The Band.

Kiedy jednak zajął się działalnością 
solową, okazało się, że w duszy gra mu 
jazz. Swoje autorskie krążki wydawał 
dotąd głównie dla ECM-u, w związ-
ku z czym ich brzmienie wpisywało się  
w firmową propozycję tej oficyny. Było 
przestrzennie, melancholijnie, intro-
wertycznie i nostalgicznie.

„Live In Concert” to pierwszy owoc 
transferu Katche do ACT, a także pierw-
sza prezentacja koncertowego wydania 
muzyki jego kwartetu. 

Francuz i jego koledzy grają na żywo  
z dużo większym ogniem i biglem niż 
studyjnie. Owszem, trafiają się frag- 
menty stonowane, z przywodzącym na 
myśl Jana Garbarka saksofonem Tore 
Brunborga. Generalnie jednak jest tu 
sporo muzyki dynamicznej, bliskiej 
jazzowemu maintreamowi, ozdobionej  
ruchliwą trąbką Luki Aquino oraz po-
mrukującymi nisko organami Ham-
monda Jima „Jamesa” Watsona.

To relaksująca, bezpretensjonalna  
płyta dla miłośników jazzu w wersji 
„live”.   n

Marek Romański

Adam Bałdych  
& Yaron Herman
The New Tradition
ACT 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Dotąd młody polski skrzypek, Adam 
Bałdych, nie zachwycał mnie zbytnio 
swymi studyjnymi nagraniami. O ile  
na koncertach z reguły wypadał fanta-
stycznie, o tyle jego płyty pozostawiały 
mnie obojętnym. Brakowało mi w nich 
charakteru; nie przekonywały także 
kompozycje.

„The New Tradition” pokazuje go jed-
nak jako wrażliwego, wszechstronnego 
muzyka i kompozytora. Na dziewięć 
utworów z tego albumu aż pięć jest jego 
autorstwa. Zdumienie budzi jednak  
proweniencja pozostałych kompozy-
cji. O ile wybór „Quo vadis” Zbigniewa 
Seiferta czy kołysanki „Sleep Safe and 
Warm” Komedy (najbardziej rozpozna-
walny polski temat ostatnich 40 lat) nie 
budzą wątpliwości w przypadku skrzyp-
ka jazzowego, o tyle repertuar Tallisa 
czy Hildegardy z Bingen nie jest już 
oczywisty.

O dziwo, wszystko to do siebie pasu-
je, nie tylko dzięki indywidualnemu ję-
zykowi dźwiękowemu Bałdycha. Także 
współtworzący duet izraelski pianista 
Yaron Herman wnosi tu prawdziwie ro-
mantyczne uniesienie. 

Obaj muzycy dobrali się idealnie. 
Tworzą jeden muzyczny organizm, któ-
ry zabiera nas w pełną niespodzianek 
dźwiękową podróż. Powstała z tego 
piękna i oryginalna muzyka, czasem 
tajemnicza, czasem poetycka – zawsze 
intrygująca.   n

Marek Romański
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Kroke
Ten
Universal 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Kroke, zespół z najwyższej światowej 
półki, działa od 1992 roku. Ma na kon-
cie 10 albumów („Ten” jest właśnie tym 
dziesiątym), współpracę ze Stevenem 
Spielbergiem, Davidem Lynchem, Nige-
lem Kennedym, Peterem Gabrielem i ar-
tystami polskimi: Edytą Geppert, Mają 
Sikorowską, Krzysztofem Herdzinem  
i Anną Marią Jopek.

„Ten” to podsumowanie dotychcza-
sowych doświadczeń zespołu. Określa 
wyniki poszukiwań własnego brzmie-
nia i środków wyrazu. Repertuar płyty 
wypełnia dziewięć kompozycji autor-
stwa lidera, altowiolisty i wokalisty, 
Tomasza Kukurby oraz członków tria. 
Wszystkie są utrzymane w szeroko ro-
zumianym nurcie world music. Łączą 
wpływy muzyki klezmerskiej, bałkań-
skiej i orientalnej. W niektórych utwo-
rach to spektrum zostaje poszerzone  
o elementy fusion („Psalmia” z udzia-
łem A. M. Jopek), muzyki tanecznej 
(walc, tango), minimal music („Frogs”), 
a nawet rocka (rewelacyjne sola altówki 
w „Mirrors” i „Free Falling”). W „Pas-
sacaglii for 3”, opartej na opadającym 
pochodzie basu, słyszymy nawiązania 
do baroku, choć lekko podrasowane 
elektroniką improwizowane partie al-
tówki nadal mocno tkwią w klimacie 
etnicznym – to jeden z najlepszych  
i najbardziej emocjonalnych utworów 
na płycie.

Doskonały album. Muzyka skierowa-
na nie tylko do fanów Kroke. Osobne 
brawa dla stałego realizatora nagrań ze-
społu, Dariusza Greli.  n

Bogdan Chmura

Johnny Griffin
Polish Radio Jazz  
Archives 11
Polskie Radio 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Seria z jazzowymi archiwaliami roz-
kręciła się na dobre. Wydawca co rusz 
wyciąga na światło dzienne perełki,  
o których istnieniu przeciętny fan nie 
miał prawa wiedzieć.

Tym razem otrzymujemy pakiet dwóch 
CD z nagraniami amerykańskiego teno-
rzysty Johnny’ego Griffina. Materiał zare-
jestrowano na Jazz Jamboree 1963. 

Artyście towarzyszyli pianista Kenny 
Drew oraz międzynarodowa sekcja ryt-
miczna: Wim Overgaauw (gitara), Rudi 
(właściwie Ruud) Jacobs (kontrabas)  
i Robert Joseph (bębny).

W programie znalazły się wyłącznie 
standardy. Słuchamy na przemian ballad 
(„Lover Man”, „Body and Soul”) i tematów 
bardziej dynamicznych, które prezentują 
się tu ciekawiej i nowocześniej. Polecam 
zwłaszcza „Cherokee” i „Rhythm A Ning”.

Choć akcję nakręca tandem Griffin- 
-Drew, postacią pierwszoplanową po-
zostaje saksofonista. Jego gra, solidnie 
osadzona w stylistyce bopu, odznacza się 
wyborną techniką, mocnym, zróżnicowa-
nym brzmieniem i charakterystycznym 
wibratem. Dzięki tym cechom szczelnie 
wypełnia kolejne numery. Trudno po-
wiedzieć coś wiążącego o sekcji, bo jej 
członkowie są dość pasywni i na dodatek 
słabo słyszalni – niedostateczne nagłoś- 
nienie basu i (zwłaszcza) perkusji było 
głównym grzechem realizatorów obsłu-
gujących koncert. 

Jednak warto sięgnąć po ten album. 
Doskonała postawa lidera w pełni re-
kompensuje niedociągnięcia.  n

Bogdan Chmura

Krzysztof Ścierański
Night Lakes
Polskie Radio 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Znakomity basista jazzowy Krzysztof 
Ścierański postanowił sięgnąć po gitarę 
elektryczną – swój drugi, ale rzadko uży-
wany instrument. Niniejszy album stano-
wi spełnienie młodzieńczych marzeń ar-
tysty, kiedy to zapragnął zostać gitarzystą 
rockowym.

Jednak już w pierwszym nagraniu sły-
chać, że bas nie poszedł w odstawkę. Co 
więcej, jest ważnym elementem brzmie-
niowym całej płyty – mamy tu nawet 
utwór wykonany na basie solo („Menel 
Blues”). Natomiast umiejętności Ście-
rańskiego jako gitarzysty najlepiej ilu-
strują utwory: „Summer 69”, „Telecoun-
try” (gra na telekasterze) i „Dedykacja”. 
Choć lider nawiązuje do rocka, fusion, 
bluesa, salsy, world music, a także do 
tradycji wielkich gitarzystów (m.in. Gary  
Moore’a) i grupy Steps Ahead, płyta 
utrzymuje spójną stylistykę, przez co 
słucha się jej naprawdę dobrze. Kompo-
zycje, poza „Obsession” i „Evorą, nie są 
szczególnie wyszukane i eksponują głów-
nie imponujące możliwości techniczne  
i improwizatorskie lidera. 

Ścierańskiemu towarzyszą młodzi mu-
zycy, m.in. Michał Łyczek (klawisze), 
Przemek Kuczyński (bębny) i Michał 
Kobojek (saksofon). W „Petite Fleur” 
słyszymy wokal Regiego Wootena (star-
szego brata wybitnego basisty Victora 
Wootena), zaś w kończącej album pio-
sence „Ołów” – Grażynę Łobaszewską. 
To nagranie, rodzaj „bonus tracku”, zo-
stało zarejestrowane w czasie jubileuszo-
wego koncertu artysty w 2004 roku.  n

Bogdan Chmura


