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Album jest solowym debiutem włoskiego pianisty Glauco Veniera. Swą
refleksyjną grę wzbogaca on perkusjonaliami, tworząc muzykę wyciszoną
i skłaniającą do zadumy.
Pomysł płyty zrodził się przy okazji
pracy Veniera nad dźwiękową ilustracją do filmu o malarzu i rzeźbiarzu
Giorgio Celibertim. Pianista poprosił
wówczas o rozłożenie wokół fortepianu prac artysty i w czasie rzeczywistym
reagował na zgromadzone wokół dzieła
sztuki, korzystając z klawiatury i będących w zasięgu ręki metalowych przedmiotów.
Tytułowe miniatury to fascynujące
dźwiękowe epizody, przez które prowadzi nas artysta. Odnajdziemy w nich
echa fascynacji włoskim renesansem
i barokiem. W specyfikę muzyki dawnej Venier sprytnie wtapia nowoczesne
akordy i improwizacje nasiąknięte klimatem północnej Italii.
Z wyjątkowym pietyzmem muzyk
podszedł do „Krunk” – kompozycji Komitasa Wardapeta – mnicha, dyrygenta
chóralnego i muzykologa, powszechnie
uważanego za twórcę współczesnej muzyki ormiańskiej.
„Miniatures” to piękna płyta, na której niemal każdy dźwięk wybrzmiewa
niespiesznie, aż do całkowitej ciszy. Ta
muzyka smakuje najlepiej późnym wieczorem, z dala od zgiełku i codziennych
spraw. Im większa koncentracja i wyciszenie, tym bardziej zasmakujemy jej
magii. n
Robert Ratajczak
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Album norweskiej wokalistki Solveig
Slettahjell i gitarzysty Knuta Reiersruda jest próbą przeniesienia elementów
bluesa, soulu i country w sferę wyciszonej ekspresji, tak charakterystycznej dla
muzyki skandynawskiej.
Slettahjell to artystka o ciekawej barwie głosu i szerokiej skali. Potrafi śpiewać
zarówno nastrojowe ballady (te przeważają w repertuarze), gdzie wprowadza
blue notes, „wahnięcia” intonacyjne
czy niuanse kolorystyczne, jak i utwory
o większym natężeniu dramatyzmu –
wtedy jej głos przybiera na sile, operuje
w wyższym rejestrze, a w kluczowych
momentach wpada w lekkie wibrato.
Do takich utworów należą na pewno „Is
My Living In Vain” oraz „Soul of Man”;
z czystym sumieniem mogę też polecić
ciekawą, zreharmonizowaną wersję klasycznego tematu „Sometimes I Feel Like
A Motherless Child”.
Nieźle wypadł Knut Reiersrud, grający bluesa trochę na własnych zasadach,
odbiegających od amerykańskiego kanonu. Niczym szczególnym nie zaskoczył natomiast zespół towarzyszący In
The Country, choć warto zaznaczyć,
że jego klawiszowiec, Morten Qvenild,
okazał się jedynym wykonawcą, skręcającym lekko w stronę jazzu.
W katalogu ACT album został sklasyfikowany właśnie jako jazz, co może być
nieco mylące dla potencjalnego nabywcy – muzyce „Trail of Souls” zdecydowanie bliżej do bluesującej ballady. n
Bogdan Chmura

Album zawiera rejestrację koncertu
wirtuozów akordeonu, który odbył się
w Filharmonii Berlińskiej w lutym 2015.
Od razu warto zaznaczyć, że Klaus Paier,
Régis Gizavo, Stian Carstensen i Vincent
Peirani, poza jednym wyjątkiem, nie
grają solo, lecz w duetach z innymi artystami, m.in. z fenomenalnym gitarzystą Nguyênem Lê, saksofonistą Emilem
Parisienem czy „polskim czarodziejem
skrzypiec” Adamem Bałdychem.
Prosty pomysł zaowocował różnorodną muzyką. Mamy tu utwory bazujące
na tangu, musette, elementach folkloru
z różnych zakątków świata (Afryka, Orient,
Skandynawia, USA), jazzie i klasyce.
Wśród akordeonistów najciekawiej zaprezentował się Vincent Peirani, wybitny
instrumentalista, kompozytor i wokalista (w dwóch utworach stosuje technikę
śpiewu hinduskich tablistów o nazwie
bol). Na płycie znalazło się najwięcej
jego interpretacji, a te z Emilem Parisienem (m.in. dwa tematy Sidneya Becheta)
można uznać za muzykę najbardziej zbliżoną do jazzu. Świetnie wypadł też duet
Peiraniego (na okładce omyłkowo podano nazwisko Carstensena) z Adamem
Bałdychem w bluegrassowym, zagranym
z ogniem „Oriental Hoedown” – wielkie
brawa dla naszego skrzypka. W finale
wszyscy wykonawcy starli się w słynnym
„Libertango” Astora Piazzolli.
Przyjemny, lekki album, ukazujący
ogromne możliwości akordeonu jako
pełnoprawnego instrumentu koncertowego. n
Bogdan Chmura
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Jorgos Skolias – wokalista i kompozytor greckiego pochodzenia – to postać
ze wszech miar wyjątkowa. Jego nowym
projektem jest duet z synem Antonisem,
grającym również na perkusji.
Płytę wypełniają nasycone greckim
folklorem utwory, bogate w improwizacje i emanujące niezwykłą energią.
Teksty pochodzą w większości z piosenek zapamiętanych z dzieciństwa Jorgosa. Skolias korzysta też z wersów greckiego poety Konstantinosa Kawafisa.
Wokalista używa rozmaitych przetworników głosu i zapętleń, które przy
akompaniamencie perkusji budują
wyjątkowy klimat. Wielokrotnie nakładane na siebie teksty i wokalizy,
wyśpiewywane w języku greckim i dialogujące z bębnami i talerzami Antonisa, wypełniają dźwiękową przestrzeń albumu.
Krążek poraża ogromem emocji. Odnajdziemy tu zarówno smutek i dojmujący żal, jak i głębokie uduchowienie niemal mantrycznie brzmiących
wokaliz, kojarzących się ze śpiewem
szamanów.
„Kolos” łączy rozmaite wpływy muzyczne z bogactwem kultury greckiej,
ukształtowanej przez historię Aten,
Salonik oraz klasztorów z Meteorów
i z góry Athos, ale też przez codzienne
życie chłopów, rybaków i pasterzy. n

„Blues and Ballads” to nowość, choć
nie zawiera repertuaru premierowego.
Królują znane i lubiane kompozycje.
Gwiazdą jest Brad Mehldau, ale płyta nie
brzmiałaby tak dobrze bez utalentowanych sidemanów: Larry’ego Grenadiera
(bas) i Jeffa Ballarda (perkusja). Panowie znają się od dawna. Ich poprzedni
wspólny krążek, „Where Do You Start”,
został zarejestrowany cztery lata temu.
Muzycy nie zerwali ze sobą kontaktu
i nadal świetnie się im współpracuje.
Słychać to na nowym albumie – efektownym, pomysłowo zaaranżowanym
i z polotem zagranym.
Mehldau od dawna raczy sympatyków
jazzu udanymi produkcjami. Tym razem wziął na warsztat kompozycje nie
tylko z jazzowym rodowodem. Obok
utworów Cole’a Portera i Charliego Parkera znalazły się instrumentalne wersje
przebojów Lennona i McCartneya oraz
Jona Briona. Mehldau zinterpretował je
po swojemu i, trzeba przyznać, nad wyraz atrakcyjnie. Potrafi przedstawić znane kompozycje w nowym świetle, a do
tego słychać, że zabawa muzyką sprawia
mu frajdę.
Powstała bardzo przyjemna płyta,
której naprawdę dobrze się słucha i do
której fani chętnie będą wracać. Słuchajmy jej, czekając na kolejny album
Mehldaua, tym razem z autorskim repertuarem. n

Miroslav Vitous, jeden z założycieli
formacji Weather Report, powraca do
muzyki legendarnego zespołu. „Music
of Weather Report” to świeże spojrzenie na takie utwory, jak „Pinocchio”,
„Morning Lake” czy – najsłynniejszy
– „Birdland”. Program płyty został uzupełniony trzema premierowymi kompozycjami, łączącymi tekstury utworów
Weather Report z paletą osobistej wyobraźni basisty.
W kwestii instrumentarium Vitous
postawił na podwójny kwartet. Dwa
saksofony tenorowe i dwie perkusje
słyszymy bowiem nie na przemian, lecz
w każdym z utworów. Partie Gary’ego
Campbella i Roberta Bonisolo niejednokrotnie odbijają się od siebie, tworząc zdumiewający efekt. Podobnie jest
z perkusistami (Gerald Cleaver i Nasheet Waits), często grającymi w odległych od siebie tempach.
Sam Vitous lubi używać smyczka,
a brzmienie jego instrumentu wspomagane jest tzw. „efektem kaczki” oraz
elektronicznymi przetwornikami. Nie
przesadza jednak z tymi ozdobnikami
i ogranicza ich stosowanie do uzasadnionych fragmentów.
Struktury utworów są rozkładane
niemal na czynniki pierwsze, po czym
rekonstruowane na fundamentach powstałych dzięki fantazji instrumentalistów.
Mimo siedemdziesiątki na karku, czeski basista ciągle odkrywa nowe horyzonty jazzu, a jego podejście do muzyki
nie ma sobie równych. n

Robert Ratajczak

Grzegorz Walenda
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