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Brent Gallaher
Moving Forward
V&B Records 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

W grze amerykańskiego saksofonisty 
tenorowego Brenta Gallahera kryty-
cy dostrzegają inspiracje brzmieniem 
Wayne’a Shortera, Johna Coltrane’a i Joe 
Hendersona. Artysta współpracował  
z takimi bandami, jak Glenn Miller Or-
chestra czy Tommy Dorsey Orchestra. 
Na swej trzeciej autorskiej płycie, poza 
własnymi kompozycjami, proponuje 
m.in. ciekawą interpretację utworu Fre-
da Herscha „Rain Waltz”. Saksofoniście 
towarzyszą: Alex Pope Norris (trąbka), 
Dan Karlsberg (fortepian), Aaron Ja-
cobs (kontrabas) i Anthony Lee (per-
kusja).

„Moving Forward” hołduje nieśmier-
telnej mainstreamowej tradycji, sięga-
jącej lat 60. ubiegłego stulecia. Kwintet 
Gallahera zaszczepia jednak w chwilami 
niemal archaiczne brzmienie świeżość  
i energię, sprawiając, że albumu wyjąt-
kowo miło się słucha.

Poza kompozycjami Gallahera oraz 
utworami muzyków kwintetu, a tak-
że wspomnianego wcześniej Herscha, 
trzy pochodzą z dorobku Kima Pensy-
la – pianisty, kompozytora i aranżera. 
Obecnie uznaje się go za jednego z naj-
lepszych współczesnych artystów jazzo-
wych za Oceanem.

„Moving Forward” udowadnia, że  
w jazzie niezbędne jest wytchnienie  
i relaks, a proste rozwiązania nie zawsze 
muszą się kojarzyć z brakiem artyzmu  
i głębi.   n

Robert Ratajczak

David Helbock Trio
Into the Mystic
ACT 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Austriacki pianista David Helbock 
burzy granice i podważa wszelkie de-
finicje kompozycji i improwizacji. Na 
swej debiutanckiej płycie bezpardono-
wo transkrybuje na język jazzu zarówno 
Beethovena, jak i Johna Williamsa.

Płyta jest opowieścią inspirowaną 
rozmaitymi mitami, od greckich, aż do 
sagi „Gwiezdne wojny” George’a Luca-
sa. Helbock odwołuje się m.in. do twór-
czości XIV-wiecznego perskiego poety 
Hafiza, greckiego boga miłości Erosa 
i oczywiście tematyki science fiction 
(cztery motywy ze „Star Wars”). Lider 
jest utalentowanym kompozytorem, 
który umiejętnie spaja całość albumu 
własnymi utworami. W nagraniach to-
warzyszą mu grający na nietypowej gi-
tarze basowej ukulele Raphael Preuschi 
oraz Reinhold Schmölzer za perkusją. 

Pośród przesyconych mistycyzmem 
tajemniczych tematów znajdziemy tak-
że fragmenty nostalgiczne i refleksyjne.

Rzadko spotykane basowe ukule-
le doskonale spełnia swą rolę. Wraz  
z perkusją zapewnia stabilny fundament 
rytmiczny.

W przemyślanych utworach nie bra-
kuje fantazyjnych wariacji. Istotnym 
czynnikiem jest specyficzny klimat  
i koncepcja albumu. Ta płyta ma w so-
bie „to coś”, dzięki czemu chce się po 
nią sięgać wielokrotnie.   n

Robert Ratajczak

Black String
Mask Dance
ACT 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

„Mask Dance” to muzyka o potęż-
nej sile, od pierwszej chwili hipnoty-
zująca i wciągająca swym klimatem  
i uduchowieniem. Pełna naturalnych 
emocji i uniesień, a jednocześnie ciepła  
i barwna.

Koreańczycy z Black String impro-
wizują w wyjątkowy sposób, stanowią-
cy fuzję dalekowschodnich zawodzeń  
z estetyką kojarzącą się z amerykań-
skim jazzem (w ludowej muzyce Korei 
improwizacja była zresztą obecna da-
leko wcześniej niż w jazzie, z którym 
przyjęło się ją utożsamiać).

Omawiany album odsłania nie tylko 
możliwości geomungo – sześciostruno-
wego instrumentu, będącego rodzajem 
cytry, na którym gra Yoon Jeong Heo, 
liderka Black String – ale również tra-
dycyjnych fletów bambusowych (dae- 
geum, danso) i metalowych cymbałów 
yanggeum. Egzotyczne instrumenta-
rium uzupełnia bęben w kształcie klep-
sydry, zwany janggu. Kontrapunktem 
jest gitara elektryczna, nadająca mu-
zyce niemal rockową moc. Grający na 
niej Jean Oh ma za sobą współpracę  
z Johnem Scofieldem, Uri Cainem czy 
Steve’em Colemanem.

Szeroka paleta tonalna egzotycznych 
instrumentów pozwala uzyskać za-
chwycające efekty, a zaangażowany spo-
sób gry wydaje się nieporównywalny  
z jakąkolwiek inną muzyką na świecie.

Album ten winien przyczynić się do 
szerszego zainteresowania świata mu-
zyką z Korei, która kryje w sobie praw-
dziwą magię.   n

Robert Ratajczak
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Rantala/Danielsson/Erskine
How Long Is Now?
ACT 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Takie trio było skazane na sukces.  
Z inicjatywy fińskiego pianisty Iiro 
Rantali doszło do spotkania jazzowych 
znakomitości: kontrabasisty, wiolon-
czelisty, gitarzysty i kompozytora Larsa 
Danielssona oraz legendarnego amery-
kańskiego perkusisty, byłego członka 
Weather Report, Petera Erskine’a. Sam 
Rantala to także jazzowa gwiazda. Brał 
udział w wielu świetnych składach i na-
grał serię płyt sygnowanych własnym 
nazwiskiem. Także omawiany album 
swój ostateczny kształt zawdzięcza wła-
śnie Rantali. 

Większość kompozycji powstała w je- 
go umyśle, łączącym niezwykłą wy-
obraźnię z intuicją oraz indywidualnym 
sposobem postrzegania przestrzeni 
dźwiękowej. Kompozycje Rantali ide-
alnie spajają muzyczną prostotę z for-
mami wysublimowanymi, nadając mu-
zyce kształt, który zachwyci koneserów,  
a jednocześnie pozostanie przyjazny dla 
mniej osłuchanego odbiorcy.

Słuchając „How Long Is Now?” trud-
no uwierzyć, że w tych niesprzyjających 
jazzowi czasach powstał tak znakomi-
ty album. Album, który z biegiem lat, 
miast blaknąć, będzie nabierał wartości. 
Pozycja obowiązkowa i oczywiście naj-
wyższa z możliwych nota.   n

Robert Ratajczak

Kajetan Borowski Trio
Totem
Inetive Records

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Muzyka formacji tworzonej przez pia-
nistę i kompozytora Kajetana Borow-
skiego, kontrabasistę Jakuba Dworaka  
i perkusistę Grzegorza Masłowskiego 
jest utrzymana w estetyce lirycznego 
jazzu europejskiego z wpływami pol-
skiego folkloru.

Umieszczenie pośród własnych kom-
pozycji słynnej „Blue Bossy” to ukłon  
w stronę wielkich mistrzów. Inspira-
cje dostrzeżemy zarówno w formach 
rytmicznych, jak i melodyce, ale war-
to zwrócić uwagę, że pianista odnalazł 
własny styl i sposób wyrażania emocji. 

Kompozycje emanują zaangażowa-
niem i precyzją budowania nastroju.

Tematy zostały dopasowane do for-
muły demokratycznego tria, w którym 
każdemu z instrumentalistów lider 
pozostawił bardzo dużo dźwiękowej 
przestrzeni. Muzyka na „Totemie”, poza 
wirtuozowską, lecz nie pozbawioną du-
szy grą pianisty, mieni się wciągającymi 
partiami kontrabasu i subtelnymi par-
tiami perkusyjnymi.

Utwory ujmują melodyczną lekkością 
i z wyczuciem serwowanymi detalami. 
Technicznie natomiast mamy do czy-
nienia z instrumentalistami, którzy bez 
jakichkolwiek kompleksów mogą sta-
nąć w szranki ze ścisłą czołówką euro-
pejskich jazzmanów.   n

Robert Ratajczak

Orange Trane/  
/Soweto Kinch 
Interpersonal Lines
Soliton

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Piąty album Orange Trane to niema-
łe zaskoczenie dla zwolenników do-
tychczasowej działalności trójmiejskiej 
formacji. Na płytę składają się bowiem 
utwory nagrane z udziałem saksofoni-
stów: londyńskiego alcisty Soweto Kin-
cha i poznańskiego tenorzysty Jakuba 
Skowrońskiego. 

Brzmienie zespołu, oparte na wibra-
fonie (Dominik Bukowski), kontrabasie 
(Piotr Lemańczyk) i perkusji (Tomasz 
Łosowski), uległo więc znacznym zmia-
nom. Nadal jednak mamy do czynienia 
z muzyką ściśle wpisującą się w formu-
łę poszukiwań, do jakiej Orange Trane 
przyzwyczaiło nas w ciągu 22 lat.

„Interpersonal Lines” ukazuje moc 
tria skrzyżowanego z kreacjami instru-
mentów dętych. Saksofony świetnie 
wpasowały się w konwencję grupy. Mo-
głoby się wydawać, że w związku z ich 
dołączeniem rola wibrafonu zostanie 
zepchnięta na dalszy plan. Nic podob-
nego – instrumenty wzajemnie się uzu-
pełniają, tworząc świeżą i innowacyjną 
formułę.

Wśród autorskich kompozycji znala-
zły się ciekawe wersje tematów „Pinoc-
chio” i „Nyamaland”, stanowiące ukłon 
w stronę Zbigniewa Seiferta i Andrzeja 
Kurylewicza - twórców, jakim Orange 
Trane w dużej mierze zawdzięcza mu-
zyczne inspiracje.   n

Robert Ratajczak


