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Tore Brunborg
Slow Snow
ACT 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Niedawno rozmawiałem z polskim 
gitarzystą zamieszkałym w Norwegii 
– Mirosławem „Carlosem” Kaczmar-
czykiem, który stwierdził, że w niezbyt 
licznym narodzie norweskim występu-
je zatrzęsienie muzyków. Właściwie na  
10 Norwegów przypada 11 grajków.

Nawet jeśli to lekka przesada, to fak-
tem jest, że środowisko muzyczne po-
tomków Wikingów jest niesłychanie 
bogate i różnorodne. W dodatku moż-
na bez trudu zdiagnozować coś w ro-
dzaju jazzu norweskiego. Jeśli coś jest 
melancholijne, pełne zadumy i nostal-
gii, saksofonista operuje szeroką frazą, 
statycznymi, długo wytrzymywanymi 
dźwiękami, a w instrumentarium nie 
brakuje elektroniki – to na 99 % mamy 
do czynienia z zespołem z Norwegii.

Album saksofonisty (okazjonalnie 
również pianisty) Tore Brunborga pa-
suje do tego opisu jak ulał.

Lider oddaje się co rusz zadumie. Wy-
raźnie prześladuje go nostalgia (zapew-
ne związana z częstymi trasami zagra-
nicznymi) za majestatycznymi górami  
i fiordami. Jego rodak, gitarzysta Eivind 
Aarset, dodaje przetworzone elektro-
niką partie gitarowe, a sekcja rytmicz-
na spokojnie i bez pośpiechu wybija  
rytm.

Jedynie z rzadka dumni Wikingo-
wie się z tego schematu wyłamują.  
A to pojawi się jakiś orientalny motyw, 
a to rockowo przyłoją, jak w zamyka-
jącym płytę „Light a Fire Fight a Liar”. 
Jeśli lubicie takie granie – będziecie za-
chwyceni.   n

Marek Romański

Tingvall Trio
Beat
Skip Records 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Międzynarodowe trio norweskie-
go pianisty Martina Tingvalla (obok 
lidera grają Omar Rodriguez z Kuby  
i Jürgen Spiegel z Niemiec) stacjonuje 
w Hamburgu. U naszych zachodnich 
sąsiadów ma status gwiazdy pierw-
szej wielkości. Kolejne albumy („Beat” 
to już szósty w dyskografii) okupują 
szczyty list bestsellerów i to nie tylko 
w kategoriach jazzowych. Regularnie 
zgarniają wszelkie możliwe nagrody,  
a koncerty są wyprzedane na wiele ty-
godni wstecz.

Dzieje się tak dlatego, że Tingvall 
i koledzy doskonale wpasowali się  
w gusta nieco bardziej ambitnej pu-
bliczności, ale nie takiej, która ocze-
kuje ortodoksyjnego jazzu. Grają me-
lodyjnie, efektownie, z odpowiednią 
dozą wirtuozerii. Pianista operuje per-
listymi pasażami, od czasu do czasu 
serwuje szybkie biegniki, ale nie stro-
ni od „sierceszczypatielnych” melodii 
i skandynawskiej melancholii. Sekcja 
rytmiczna, napędzana gorącymi per-
kusjonaliami Rodrigueza, świetnie 
podkreśla pomysły lidera, a bywają 
chwile, że sama przejmuje główną rolę.

Trio Tingvalla z powodzeniem kon-
tynuuje tradycję jazz-popowego tria 
nieodżałowanego Esbjoerna Svenssona  
i, podobnie jak tamta formacja, znala-
zło skuteczny sposób na zdobycie sze-
rokiej publiczności. W swojej klasie są 
znakomici.   n

Marek Romański

Cassandra Wilson
Coming Forth by Day
Ojah Media Group 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

„Coming Forth by Day” to album 
poświęcony Billie Holiday. Cassandra 
Wilson dość specyficznie podeszła do 
oryginalnych kompozycji. Niektóre, jak 
choćby „The Way You Look Tonight”, 
zinterpretowała tak, że w pierwszej 
chwili trudno je rozpoznać.

Otwierające „Don’t Explain”, mimo 
że to sztandarowy utwór z katalogu 
legendarnej wokalistki, nie zachwyca. 
Podobnie dzieje się z „Billie’s Blues”, ale  
już od trzeciej piosenki – „Crazy He 
Calls Me” – rozpoczyna się bajka. I to 
nie z powodu intrygujących interpre-
tacji wokalnych, a może raczej nie tyl-
ko dzięki nim, ale z uwagi na genialne 
aranże i fenomenalne partie instru-
mentalne. 

Już klarnet i gitara, pojawiające się na 
tle elektronicznych „loopów”, zmusza-
ją słuchacza do większego skupienia. 
Głos Wilson w tym towarzystwie jesz-
cze bardziej przykuwa uwagę. A gdy po 
chwili wchodzą delikatne smyczki, sta-
jemy się świadkami muzycznej magii, 
która zostaje z nami do końca płyty.

Kogóż bowiem nie zauroczy prze-
piękny wstęp do „You Go To My Head”? 
Kogo nie porwie perkusyjne ostinato, 
oplecione dźwiękami akordeonu i for-
tepianu, w „All Of Me”? Wreszcie, kto 
nie podda się urokowi „I’ll Be Seeing 
You”.

Płytę wieńczy autorska piosenka 
Cassandry Wilson. Równie piękna jak 
standardy.   n

Grzegorz Walenda
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Nikola Kołodziejczyk 
Orchestra
Chord Nation
For Tune 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Album „Chord Nation” pianisty i kom-
pozytora Nikoli Kołodziejczyka zawiera 
suitę na big band, zamówioną przez wro-
cławski festiwal Jazztopad. Entuzjastycz-
ne przyjęcie utworu i pozytywna opinia  
o nim królowej jazzu orkiestrowego, Marii 
Schneider, stały się impulsem do wydania 
go na płycie.

Suita składa się z pięciu części, wykona-
nych przez 27-osobowy zespół. Zaanga-
żowanie tak dużego składu budzi respekt 
– podobne projekty zwykle już na starcie 
są blokowane przez „niewidzialną rękę 
rynku”.

W swoim utworze Kołodziejczyk na-
gromadził wiele różnych, nie zawsze 
współgrających ze sobą składników, przez 
co całość nieco przytłacza. Mam tu na 
myśli zwłaszcza dwa pierwsze utwory, 
bo w kolejnych sytuacja staje się bardziej  
klarowna. Zdecydowanie najciekawszą  
i najbardziej dopracowaną częścią jest 
„Rafał Wojtunik’s Ringtone”.

Zaskoczył mnie dość tradycyjny ję-
zyk, jakim posługuje się kompozytor. Od 
młodego twórcy oczekiwałbym czegoś 
bardziej radykalnego. Nie przekonały 
mnie też partie wokalne, które chwila-
mi rozmiękczają prężną narrację utwo-
rów. Na uznanie zasługuje natomiast 
aranżacja, świetnie wykorzystująca po-
tencjał kolorystyczny i dynamiczny du-
żego zespołu, dobra gra muzyków oraz 
postawa Kołodziejczyka jako pianisty  
i lidera.

Album przyniósł twórcy tegoroczną na-
grodę Fryderyka w kategorii „fonograficz-
ny debiut roku”.   n

Bogdan Chmura

Elma
Hic et nunc
iMp 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

„Hic et nunc” – tu i teraz – tak zatytuło-
wała swoją debiutancką płytę młoda pol-
ska wokalistka o pseudonimie Elma. Od 
pierwszych dźwięków tego albumu ude-
rza adekwatność tytułu. Muzyka sprawia 
wrażenie ulotnej, nieustannie improwizo-
wanej, będącej owocem chwili. Pewnie in-
nego dnia, o innej porze byłaby zupełnie 
inna.

Taka koncepcja może być źródłem 
dźwięków natchnionych albo… jałowych 
i pozbawionych sensu. Wszystko zale-
ży od tego, kto je tworzy i czy pomiędzy 
twórcami istnieje chemia.

Tutaj wszystko wypaliło. Po części dla-
tego, że fiński trębacz Verneri Pohjola  
i Polacy – pianista Dominik Wania oraz 
kontrabasista Maciej Garbowski – to mu-
zycy wrażliwi i empatyczni. Ważny okazał 
się też entuzjazm, jakim wokalistce udało 
się zespół zarazić. Wytworzył się rodzaj 
wzajemnego współodczuwania, sprzę-
żenia zwrotnego, dzięki któremu „Hic et 
nunc” jest dziełem zbiorowym, pokazem 
kolektywnej kreatywności.

Mamy tu całą gamę nastrojów – od 
tęsknej melancholii, po niemal dziecię-
cą radość zabawy dźwiękiem. Jeśli oba-
wiacie się czegoś, co określa się jako 
„kolektywna improwizacja” – to zupeł-
nie niepotrzebnie. Słuchanie albumu 
Elmy jest czystą przyjemnością, która 
nie ma nic wspólnego z awangardowymi  
cierpieniami.   n

Marek Romański

Ari Brown
Groove Awakening
Delmark 2013

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Chicagowskiej scenie AACM (Associa-
tion for Advancement of Creative Musi-
cians) można by poświęcić kilka sążni-
stych esejów, a i tak nie uchwycić istoty tej 
niezwykłej wspólnoty artystycznej. Prze-
nikają się w niej gatunki, style i konwencje 
w służbie „wielkiej czarnej muzyki” (Great 
Black Music). Tak bowiem muzycy z Chi-
cago określają to, co grają. Wyraz „jazz” 
jest tam uważany za pogardliwy epitet, 
jaki przypięli im biali.

Charakterystycznymi cechami sceny 
AACM są: czerpanie z historii czarnej 
muzyki (od bluesa czy nawet rytmów 
afrykańskich, po współczesny jazz i hip-
hop), duch swobody artystycznej (rozu-
miany także jako rozszerzanie środków 
wyrazu w stronę awangardy) oraz odwaga 
przełamywania barier stylistycznych.

Pozornie album saksofonisty Ariego 
Browna mieści się idealnie w szuflad-
ce „współczesny mainstream jazzowy”. 
Niby wszystko jest tu poukładane. Free- 
jazzowych zakrętów nie uświadczymy,  
a w improwizacjach melodia tematu roz-
wija się blisko harmonii. Sekcja rytmiczna 
(świetni Avreeayl Ra na perkusji i Yosef 
Ben Israel na kontrabasie) swinguje, aż 
miło. Pianista Kirk Brown też zbytnio nie 
szaleje, ograniczając się najczęściej do rze-
telnego compingu.

Warto się jednak wsłuchać, ile się dzie-
je niejako na drugim planie. Jak swoimi 
perkusjonaliami Dr. Coz potrafi narzu-
cić latynoski groove. Jak pomysłowo za-
grano Coltrane’owski „Lonnie’s Lament”  
w rytmie reggae; jak zręcznie wpleciono 
elementy harmonii modalnej… a wresz-
cie zauroczyć się równoczesną grą lidera 
na dwóch saksofonach.   n

Marek Romański


