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Keith Jarrett  
Gary Peacock 
Jack DeJohnette
After The Fall
ECM 2018

Muzyka:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Nareszcie – chciałoby się powiedzieć. 
Po 20 latach ECM zdecydowała się opu-
blikować nagrania tria Keitha Jarretta, 
zarejestrowane w 1998 w czasie koncer-
tu w Newark. Był to szczególny moment  
w życiu lidera, który po dwuletniej prze-
rwie, spowodowanej syndromem chro-
nicznego zmęczenia, postanowił wrócić 
na scenę.

Zawartość albumu i skład zespołu nie 
są przypadkowe. Standardy zawsze były 
ważną częścią repertuaru Jarretta, a Pea-
cock i DeJohnette to muzycy, z którymi 
w latach 80. odkrywał je na nowo (m.in. 
„Standards Vol. 1”, „Standards Live”).  

Muzyka „After The Fall” to klasyczne 
granie, mocno osadzone w bopie i main-
streamie. Dominują proste trzyczęściowe 
formy, a solówki mają zwartą budowę  
i są wyprowadzane wprost z oryginalnych 
tematów („Autumn Leaves”, „Scrapple  
From The Apple”), podawanych bez wy-
myślnych reharmonizacji, ingerencji  
w tempa i ogólny charakter. Jarrett, wyraź-
nie zrelaksowany, redukuje wirtuozerię. 
Unika bogatego zdobienia linii melodycz-
nej, stawiając na prostotę i komunikatyw-
ność.

Zabrakło mi jedynie bardziej intrower-
tycznych momentów i smakowitych detali 
(kolorystycznych, dynamicznych) – istot-
nego elementu stylu artysty.

„After The Fall” ustępuje nieco pozio-
mem albumom tria z lat 80., ale i tak pre-
zentuje klasę, o jakiej większość jazzma-
nów może tylko pomarzyć.   n

Bogdan Chmura 

Maciej Fortuna
Iłła
Fortuna Music dla Biblioteki Raczyńskich 2017

Muzyka:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Każdy, kto słyszał utwór „Nigdy na 
sprzedaż” Marszałka Pizdudskiego, z łat- 
wością wyobrazi sobie mój stosunek do 
płyt dotowanych. „Grantoza” niszczy 
sztukę u podstaw, a dla cwaniaczków jest 
łatwym źródłem utrzymania. Artyści 
przestają tworzyć autonomicznie, autor-
sko, ryzykownie i szalenie. Zamiast tego 
kopiują pomysły na kolejne opowieści  
o Powstaniu Warszawskim (bo to mod-
ne) i rapują do sampli z Chopina. Ile 
można nagrywać płyt w stylu „Osiecka 
spotyka Młynarskiego”?! Na szczęście, 
nie zawsze tak jest, a w tym przypadku 
na pewno tak nie jest.

Otrzymujemy 41 minut i 41 sekund 
klimatycznej, subtelnej muzyki do słów 
legendarnej poetki, prozatorki i tłu-
maczki – Kazimiery Iłłakowiczówny, 
zmarłej niecałe cztery dekady temu. 
Prócz grającego na trąbce Macieja For-
tuny, występuje tu ekipa doborowych 
muzyków, ze śpiewającą Kamilą Salach 
na czele.

Każdy, kto szuka inteligentnego i spo-
kojnego akustycznego jazzu na roman-
tyczny wieczór – trafił idealnie. Niby 
nic wielce odkrywczego, ale życzyłbym 
sobie, żeby wszystkie płyty czczące pa-
mięć narodowych twórców i dotowane 
przez większe podmioty prezentowały 
taki poziom.

Kawał dobrej roboty!   n

Michał Dziadosz

Piotr Lemańczyk  
Cezary Paciorek
Duology
Dux Jazz 2017

Muzyka:  ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Interesujący projekt akordeonisty jaz-
zowego Cezarego Paciorka i kontrabasisty 
Piotra Lemańczyka. Na krążku znalazły 
się kompozycje obu artystów inspirowane 
polskim folklorem.

Muzyka „Duology” odznacza się uro-
kliwym klimatem i wpadającą w ucho me-
lodyką. Ma ciekawie rozplanowaną formę  
i żywą narrację. Sporo w niej niebanalnych 
pomysłów harmonicznych, metrycznych 
i agogicznych – np. w utworze „Szpak” 
mamy stopniowe podkręcanie tempa (ac-
celerando), zabieg spotykany w jazzie nie-
zwykle rzadko. 

Uwagę zwracają precyzja i zgranie mu-
zyków, co w przypadku tak kameralnego 
składu ma kluczowe znacznie. Jest to też 
duet na wskroś demokratyczny. Oba in-
strumenty mają te same prawa i zamienia-
ją się rolami, najczęściej wtedy, gdy jeden 
z muzyków gra solówkę. Warto śledzić 
zwłaszcza kontrabas, który tworzy mocny 
fundament pod finezyjne frazy akorde-
onu lub sam staje się instrumentem wir-
tuozowskim. Umiejętności Lemańczyka, 
jego olśniewająca technika, zmysł impro-
wizatorski i nieskazitelny sound robią pio-
runujące wrażenie!

Podobne spostrzeżenia można odnieść 
do Cezarego Paciorka. Gra jak w transie, 
wykorzystując cały potencjał kolorystyczny, 
artykulacyjny i dynamiczny akordeonu.

Osobne brawa należą się realizatoro-
wi, który zadbał o to, by kontrabas, in-
strument trudny do okiełznania nawet 
w studiu, był dobrze słyszalny w całym 
paśmie.   n

Bogdan Chmura


