
Anthony Braxton/Joe Morris
Four Improvisations 
(Duo) 2007
2008 Clean Feed
Dystrybucja: Multikulti
Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Nic nie zapowiada!o powstania tak
znakomitej p!yty. Formu!a jest bowiem
trudna, wymagajàca wobec muzyków 
i ryzykowna. Sam Braxton, zamawiajàc
studio, równie˝ nie przewidzia!, ˝e cztery
dni wspólnych nagraƒ z Joe Morrisem
trzeba b´dzie opublikowaç w ca!oÊci. 
I tak oto ka˝dy dzieƒ udokumentowano
na odr´bnej p!ycie i umieszczono w za-
wierajàcym 4 CD boksie. Dawka to, nie
da si´ ukryç, spora. 

Za nagraniem nie wlecze si´ ˝adna 
legenda ani rzewna historia powstania.
Ot, panowie chcieli po prostu ze sobà 
zagraç. Zapewne Morris bardziej ni˝
Braxton, bo przecie˝ prawie wszyscy
chcà zagraç z Braxtonem. Mo˝na si´ po-
czuç osaczonym tym nieustannym dyba-
niem na ka˝dà wolnà chwil´.

Koniec koƒców, nagranie si´ odby!o 
i okaza!o si´ Êwietne. Nie potrzeba tu biç
piany i popisywaç diagnozami dotyczà-
cymi niezwyk!ej linearnoÊci Braxto-
nowskich improwizacji i zadziwiajàco
màdrego akompaniamentu gitarowego
Morrisa. Nie potrzeba bredziç o wspól-
nocie artystycznej wizji, postmoderni-
stycznej koncepcji uprawiania sztuki,
g!´bokiej ÊwiadomoÊci tradycji i jedno-
Êci odczuwania kierunku muzycznej
myÊli. To zwyk!e dyrdyma!y, które nie sà
w stanie nawet zasugerowaç pi´kna tej
muzyki.

Braxtonowsko-Morrisowskie impro-
wizacje sà do s!uchania, a nie do gl´-
dzenia.

To pisa!em ja, Kar!owski, s!uchacz. "

Maciej Kar!owski

William Parker
The Inside Songs of Curtis
Mayfield: Live in Rome
2009 RAI Trade
Dystrybucja: RAI Trade
Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!!

„People Get Ready”, „Freddie’s Dead”,
„I Am so Proud", „We People Who Are
Darker Than Blue” – znamy te piosenki
doskonale, a jeÊli nie, to pora po nie si´-
gnàç. 

Albo w oryginale, albo w wykonaniu
Williama Parkera. Najlepiej w obu, po-
niewa˝ wtedy objawi nam si´ z ca!à 
jasnoÊcià, jak muzyka Curtisa Mayfielda
˝yje wÊród aktywnych dziÊ jazzmanów.

A ˝yje ca!kiem dobrze. Okazuje si´
tak˝e na tyle noÊnà i pojemnà formu!à,
˝e znani czytelnikom kamraci Williama
Parkera, jak Hamid Drake, Louis Barnes, 
Sabir Mateem i wokalistka Leena Con-
quest, mogà sobie swobodnie pohasaç.
Harcom tym sprzyja atmosfera koncertu,
tym razem w Wiecznym MieÊcie.

Mayfieldowski projekt Parkera, który
zresztà wedle wszelkich znaków na nie-
bie i ziemi b´dziemy mogli ju˝ nied!ugo
obejrzeç na w!asne oczy, zosta! stworzo-
ny, aby go graç „na ˝ywo”. Powodów jest
kilka. Po pierwsze, piosenki znane i lu-
biane. Po drugie, formu!a nadaje si´ do
wype!nienia treÊciami wykraczajàcymi
poza piosenkowà konwencj´. Po trzecie
wreszcie, predyspozycje improwizator-
skie muzyków a˝ krzyczà, by daç im
mo˝noÊç wygrania si´.

I tak oto dostajemy album w swej 
tanecznej sile przyjemny, zagrany sma-
kowicie i z tà charakterystycznà dla parke-
rowskiej kompanii kontrolowanà nie-
chlujnoÊcià. Bardzo mi!a p!yta, której 
dobrze si´ s!ucha i którà warto poznaç. "

Maciej Kar!owski

Adam Lane
Drunk Butterfly
2008 Clean Feed
Dystrybucja: Multikulti

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Kontrabasista Adam Lane ma szans´
zostaç wa˝nà postacià progresywnego
od!amu amerykaƒskiego jazzu. Fakt, ˝e
wydaje w portugalskiej oficynie Clean
Feed, nie powinien nikogo dziwiç, bo
ostatecznie to w!aÊnie w Europie panujà
korzystniejsze warunki dla jego  muzyki.

Choç w Polsce wiemy o nim niewiele,
w USA cieszy si´ uznaniem, zarówno ja-
ko kompozytor, jak i instrumentalista.
Studiowa! u Anthony Braxtona, Karla
Heinza Stockhausena, a szlify mistrzow-
skie odbiera! pod okiem w!oskiego wir-
tuoza – Stephano Scodanibio.

Jego p!yty przykuwajà uwag´ krytyki,
ale te˝ ch´tnie kupujà je s!uchacze, o ile
oczywiÊcie ktoÊ im na nie zwróci uwag´.
Z rozkoszà wi´c zwracam: drodzy czytel-
nicy, poÊwi´çcie Adamowi Lane troch´
cennego czasu. Warto, bo dobrze kom-
ponuje, Êwietnie gra na kontrabasie i po-
trafi skonstruowaç zespó!, nawet je˝eli
ma z nim póêniej nie pojechaç w tras´
koncertowà, pozostawiajàc po sobie zale-
dwie Êlad fonograficzny.

W tym przypadku wspó!winnymi
owego Êladu fonograficznego sà: sakso-
fonista altowy i klarnecista Mark White-
cage oraz perkusista Lou Grassi. W ksià-
˝eczce muzyk´ tria nazwano „Avant
Swinging Bebop”. I rzeczywiÊcie, mo˝na
Êmia!o zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e zo-
sta!a rozpi´ta pomi´dzy tymi sposobami
wyra˝ania myÊli. Cokolwiek mia!oby to
znaczyç,  mamy tu bardzo dobrà p!yt´.
Nie odkrywczà, ale za to spójnà, wywa-
˝onà, a tak˝e Êwietnie, choç nie audiofil-
sko nagranà. Ma!o? "

Maciej Kar!owski
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Michael Wollny
Tamar Halperin
Wunderkammer
ACT 2009
Dystrybucja: GiGi

Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!!!

Niemiecki pianista Michael Wollny
ma g!ow´ pe!nà pomys!ów. Nie wszyst-
kie przynoszà równie dobre efekty, ale
przecie˝ ka˝dy artysta ma prawo poszu-
kiwaç nowych dróg.

„Wunderkammer” nie jest z!à p!ytà.
Wielokrotnie goÊci!a w moim odtwarza-
czu. I to bynajmniej nie tylko z powodu
recenzenckiej rzetelnoÊci. Po prostu –
fragmentami to pi´kna muzyka.

Skàd jednak wàtpliwoÊci i dlaczego tyl-
ko trzy gwiazdki? Nowy album Niemca
to spotkanie z izraelskà klawesynistkà
(grajàcà tak˝e na czeleÊcie), specjalizujà-
cà si´ w repertuarze barokowym. Sam
Wollny obs!uguje tu, prócz fortepianu,
tak˝e czelest´, klawesyn, harmonium 
i piano Fendera. 

Na p!ycie dominuje nastrój niesa-
mowitoÊci, to po trosze wspomnienie
minionego dzieciƒstwa, a po trosze wy-
wo!ywanie duchów przesz!oÊci.

I wszystko by!oby dobrze, gdyby nie
momentami doÊç naiwne, repetytywne
Êrodki, jakich do tego u˝yto. Odnosz´
wra˝enie, jakby dwoje m!odych ludzi 
po prostu bawi!o si´ dêwi´kami. Sà tu
jednak równie˝ fragmenty o nieodpar-
tym wdzi´ku, Êwiadczàce o talencie ich
twórców.

Czasem naprawd´ udaje si´ Woll-
ny’emu i Halperin uzyskaç nastrój arka-
dyjskiego szcz´Êcia, jakie przypisujemy
wspomnieniom niewinnego dzieciƒ-
stwa. Wtedy muzyczna naiwnoÊç staje si´
wartoÊcià samà w sobie, bo przecie˝ 
dzieciƒstwo bez naiwnoÊci nie mia!oby
uroku. "

Marek Romaƒski

Michael Wollny
Piano Works VII 
Hexentanz
ACT 
Dystrybucja: GiGi

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!!

Niemiecka wytwórnia ACT Music ma
kilka obliczy. Ich wspólnà cechà jest zna-
komita jakoÊç nagrania. Sposób, w jaki
Siegfried Loch nagrywa i produkuje p!y-
ty, bardzo mi przypad! do gustu. Dêwi´k
jest klarowny, plany i rozmieszczenie
êróde! pozornych – wzorowe, a jedno-
czeÊnie nie ma tu ch!odu i przesadnego
pog!osu, które pojawiajà si´ w realiza-
cjach konkurencyjnego ECM-u.

Od pewnego czasu Loch wydaje seri´
nagraƒ na fortepian solo, których auto-
rami sà uznani i dobrze zadomowieni 
na Êwiatowych scenach muzycy, a tak˝e
ci dopiero zdobywajàcy uznanie. 

Do tych drugich nale˝y zaliczyç m!o-
dego niemieckiego pianist´ Michaela
Wollny’ego. Trzeba jednak powiedzieç,
˝e nie jest to postaç anonimowa – 
w Niemczech jest traktowany jako na-
dzieja jazzowej pianistyki. Powoli tak˝e
zdobywa s!aw´ poza granicami swojego
kraju.

Zawdzi´cza jà g!ównie nagraniom 
w trio. Teraz jednak przysz!a kolej na
prób´ dla ka˝dego pianisty najtrud-
niejszà – recital solo. Wybrnà! z niej chy-
trze. „Hexentanz” (taniec czarownic) 
to mroczny, mo˝na rzec, ˝e „gotycki” 
album. Wollny po!o˝y! nacisk na odpo-
wiedni nastrój, którego êróde! mo˝na
szukaç w klasycznych horrorach, a w ma-
terii muzycznej – w sporej cz´Êci roman-
tycznej literatury fortepianowej. 

Powsta!a p!yta jednorodna, robiàca
spore wra˝enie, a jednoczeÊnie pozba-
wiona taniego efekciarstwa. "

Marek Romaƒski

Dennis Gonzalez & Faruq 
Z. Bey with The Northwood
Improvisers
Hymn For Tomasz Staƒko
2008 Qubico Records
Dystrybucja: www.qubicorecords.com
Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Przyszed! czas, ˝e pisze si´ hymny dla
˝yjàcego muzyka. Ca!e szcz´Êcie, ˝e nie
posz!o w stron´ budowania pomników,
bo takie gloryfikowanie za ˝ycia mo˝e
adresata onieÊmieliç, a publicznoÊç zde-
zorientowaç. Tak czy owak, Denis Gon-
zalez – tr´bacz, którego wcale niedawno
goÊciliÊmy w Polsce, zdecydowa! si´ uho-
norowaç Tomasz Staƒk´. Towarzyszà
mu muzycy znani jeszcze mniej ni˝ on
sam, choç pami´tajmy, ˝e na !amach
„Hi-Fi i Muzyki” recenzje ich p!yt poja-
wia!y si´ ju˝ wczeÊniej.

Mamy wi´c maria˝ instrumentalistów
z Denver i Dallas, a wi´c z jazzowej pro-
wincji. Pewnie tak˝e dlatego ich muzyka
brzmi niespotykanie. Niby zaczepiona 
w wielkich coltrane’owskich czy daleko-
wschodnich tradycjach i wybornie zaim-
prowizowana, ale jednak s!ychaç, ˝e 
powsta!a z dala od jazzowych stolic. I co
tu kryç, podró˝ z Gonzalezem i North-
wood Improvisers, choç odbywa si´ dro-
gami drugiej kolejnoÊci odÊnie˝ania, jest
fascynujàca do tego stopnia, ˝e niech´t-
nie si´ wraca na nowojorskie autostrady.

Najgorsze jednak, ˝e p!yty Northwood
Improvisers, a w szczególnoÊci te wyda-
wane przez w!oskà Qubico Records, 
nie!atwo kupiç. Podstawowà formà ich
rynkowego istnienia jest winyl, b´dàcy
kunsztownie wyt!oczonym „picture dys-
kiem” w boleÊnie limitowanej edycji 500
egzemplarzy. Sam wszed!em w posiada-
nie kompaktu, zrobionego „na odczep
si´”, ale za to na z!otym „cedeerze” i cie-
sz´ si´ jak dziecko. Mam jeden z 300. "

Maciej Kar!owski
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