
Recenzje płyt jazz

74 Hi•Fi i Muzyka 3/16

Dwiki Dharmawan
So Far So Close
Audio Cave 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Scena muzyczna Indonezji nie jest u nas 
znana. Ten stan rzeczy zmienia od pewnego 
czasu konsekwentnie Leonardo Pavkovic – 
szef wytwórni Moonjune. Ostatnio wspar-
ła go w tym zadaniu polska firma płytowa 
Audio Cave.

Gorąco kibicuję tej oficynie, bo nagrywa 
rzeczy interesujące, a w dodatku jej pro-
dukcje bardzo dobrze brzmią. Najlepszym 
przykładem album indonezyjskiego klawi-
szowca Dwiki Dharmawana. 

„So Far So Close” wpisuje się w tradycję 
jazzu fusion czy też jazz-rocka. Otwierający 
utwór „Arafura” budzi skojarzenia z Ma-
havishnu Orchestra – a to za sprawą elek-
trycznych skrzypiec Jerry’ego Goodmana, 
którego gra odcisnęła wyraźne piętno na 
nagraniach tej formacji.

Dalej pozostajemy w klimacie epoki naj-
większej świetności jazz-rocka. Po głowie 
chodzą takie nazwy, jak Weather Report 
czy Chick Corea Elektric Band. Czyli epi-
gonizm? Nic podobnego – Dharmawanowi 
udaje się wyjść z wyeksploatowanej formu-
ły fusion akurat na tyle, żeby jego muzyka 
brzmiała świeżo i oryginalnie. 

Indonezyjsko-amerykański zespół wy-
raźnie czerpie radość z gry. Muzyków 
unosi entuzjazm i to naprawdę słychać. 
Jazz-rock w ich wykonaniu swobodnie 
przełamuje granice z rockiem progre-
sywnym, a szczególną atmosferę pod-
kreślają wycieczki w stronę etnicznej 
muzyki Indonezji. Jeśli dodamy do tego  
nieludzką wręcz sprawność instrumen-
talną wszystkich muzyków, to będzie-
my mieli najlepszą płytę jazzrockową  
od lat!   n

Marek Romański

Nils Landgren 
i Janis Siegel
Some Other Time
ACT Music 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Nils Landgren, jeden z dwojga głów-
nych wykonawców, w notce dołączonej 
do płyty kokieteryjnie pyta, czy szwedz-
ki puzonista i wokalista powinien brać 
na warsztat genialną twórczość Leonar-
da Bernsteina. Uważam, że niekoniecz-
nie. Tym bardziej, że niektóre przeboje 
słynnego kompozytora nie wypadły 
najlepiej. 

Landgren średnio poradził sobie wo-
kalnie z „Somewhere”. Jego wersji da-
leko do genialnej interpretacji Toma 
Waitsa, znanej z albumu „Blue Valenti-
ne”. Może to kwestia charakteru utwo-
ru albo braku pomysłu, bo przecież 
śpiewać potrafi. Dowiódł tego m.in. na 
udanym albumie „Sentimental Jour-
ney” (2002). Na szczęście, jest przede 
wszystkim znakomitym puzonistą, a je-
go solówki instrumentalne z nawiązką 
wynagradzają niedostatki interpretacji  
wokalnej. 

Akompaniujące trio oraz orkiestra 
radzą sobie z kompozycjami Bernstei-
na popisowo. Poza tym Landgren przy 
mikrofonie zmienia się z Janis Siegel, 
znaną z jazzowej formacji Manhattan 
Transfer. 

I jeszcze drobna uwaga. Zamysłem 
producenta, a jest nim również Land-
gren, było utrzymanie całości w lirycz-
nym, powolnym tempie. Wydaje mi się 
jednak, że czasami jest zbyt melancho-
lijnie. Niektórym interpretacjom przy-
dałoby się trochę ikry, tak jak się to uda-
ło choćby w „Something’s Coming”.   n

Grzegorz Walenda

Ben Monder
Amorphae
ECM 2015

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Ben Monder jest rozchwytywanym, 
wszechstronnym gitarzystą studyjnym. 
Uczestniczył w wielu projektach jazzo-
wych, popowych i rockowych. Słychać 
go m.in. na ostatnim albumie Davida 
Bowie „Blackstar”.

Zastanawiające jest hasło dotyczące 
amerykańskiego gitarzysty na Wiki-
pedii: „Krytycy definiują styl solowych 
projektów Mondera jako trudny do 
opisania, choć chwalą jego twórczy ge-
niusz”. Abstrahując od zabawnej nielo-
giczności tego zdania, faktycznie trud-
no opisać muzykę na „Amorphae”. Leży 
ona gdzieś wpół drogi pomiędzy sub-
telnym, czasem mrocznym ambientem, 
ECM-owskim pościelowym soundem, 
a tymi delikatniejszymi, bardziej prze-
strzennymi nagraniami Billa Frisella.

Dominują statyczne plamy dźwięku, 
uzyskiwane dzięki elektronicznie prze-
tworzonej gitarze. Dodatkową prze-
strzeń tworzą syntezatory Petera Rende. 
Weteran freejazzowej perkusji Andrew 
Cyrille radzi sobie zaskakująco dobrze. 
Gra często pojedynczymi uderzenia-
mi, podkreślając raczej atmosferę niż 
wprowadzając rytmiczny puls. Jednak 
wystarczy posłuchać dwóch nagrań  
z udziałem nieodżałowanego Paula Mo-
tiana, by dostrzec różnicę. To zupełnie 
inna wrażliwość, empatia i wyobraźnia.

„Amorphae” zawiera muzykę, która 
ma wpływać na nasz nastrój. Zwolenni-
cy jasno zdefiniowanych linii melodycz-
nych, rytmu i gry zespołowej powinni 
poszukać czegoś innego.   n

Marek Romański
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