
New Trio
Simultaneus Abstractions
Tokarnia Music Production 2010
Dystrybucja: Fonografika

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

Ostatnio s!ucham coraz wi´cej m!o-
dych polskich muzyków. KiedyÊ nasza
jazzowa latoroÊl gra!a nieznoÊnie zacho-
wawczo, prezentujàc muzyk´, którà wie-
le lat wczeÊniej uznawano ju˝ za kon-
serwatywnà. OczywiÊcie nie wszyscy, 
ale en masse m!odzie˝ kojarzy!a mi si´ 
z mainstreamowà nudà.

Od pewnego czasu sytuacja ulega jed-
nak zmianie, a m!odzi starajà si´ w!à-
czaç do jazzu gatunki raczej na uczel-
niach wykpiwane, jak: pop, rock, etno,
hip-hop itp. Jazzowy narybek próbuje
te˝ brzmieç niekonwencjonalnie, ekspe-
rymentowaç z instrumentarium (nawet
jeÊli czasem wywa˝ajà otwarte drzwi, to 
i tak efekty mogà byç ciekawe).

Te tendencje s!ychaç na p!ycie New
Tria, czyli grupy z!o˝onej z Mateu-
sza Smoczyƒskiego (skrzypce), Jana
Smoczyƒskiego (organy Hammonda) 
i Alexa Zingera (perkusja). Ju˝ sam do-
bór instrumentów gwarantuje ciekawe
brzmienie p!yty. Do tego dochodzi obfi-
te korzystanie z klasycznego rocka (k!a-
nia si´ Emerson, Lake & Palmer), jazz-
-rocka, a wreszcie elementów muzyki 
etnicznej (India Groove). Wszystko to
jest zrobione ze smakiem, jazzowym 
luzem i improwizacyjnym rozmachem.
Co prawda wyczucie dobrego smaku
czasem zawodzi muzyków (jak choçby 
w perkusyjnym solu w utworze „Heavy
Blow”), ale ogólnie album mo˝e si´ po-
dobaç i z niecierpliwoÊcià b´d´ czeka! na
nast´pne.  "

Marek Romaƒski

Elliott Sharp Carbon
Void Coordinates
Intakt 2009
Dystrybucja: GiGi

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

Rodzice Elliotta Sharpa chcieli, by zo-
sta! klasycznym pianistà i naukowcem.
Ponoç koncertowa! majàc osiem lat!
Wkrótce jednak porzuci! fortepian na
rzecz gitary (pos!uguje si´ te˝ instru-
mentami d´tymi drewnianymi). Studio-
wa! antropologi´; ma tak˝e smyka!k´ do
techniki (sam buduje swoje efekty gita-
rowe). Jak widaç to cz!owiek o szerokich
zainteresowaniach, co znajduje odzwier-
ciedlenie w muzyce. 

Interesujà go wszelkie formy awan-
gardy – zarówno akustycznej, jak i elek-
tronicznej. ¸àczy je z jazzowà tradycjà, 
a tak˝e z rockiem i muzykà wspó!czesnà.
Nieobcy jest mu nawet blues, którego
Êwietnym przyk!adem jest jego blues-
-rockowy projekt Terraplane.

Carbon to formacja o p!ynnym sk!a-
dzie, w ramach której Sharp próbuje 
pogodziç zaawansowanà elektronik´,
bruitystyczny styl gry na gitarze (mo-
mentami kojarzàcy si´ z Derekiem Bai-
leyem) i noise rock. S!ychaç tu równie˝
echa nowojorskiej No Wave – nic dziw-
nego, przecie˝ sam lider fascynowa! si´
jej dokonaniami, a grajàca tu na elek-
trycznej harfie Zeena Parkins wiele
wnios!a do tego nurtu.

Chwilami ostinatowe, obsesyjne figury
instrumentalne mogà przywodziç na
myÊl dokonania King Crimson z lat 80.,
a przetworzone elektronicznie linie sak-
sofonu w utworze „Holoscene” brzmià
niczym elektroakustyczne projekty Eva-
na Parkera. P!yta nie!atwa w odbiorze,
ale intrygujàca i wielobarwna.  "

Marek Romaƒski

The Wynton Marsalis 
Quintet & Richard Galliano
From Billie Holiday
to Edith Piaf
Futur Acoustic 2010
Dystrybucja: CMD
Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Nazwiska autorów i d!ugi tytu! wyja-
Êniajà wszystko. Amerykaƒski tr´bacz 
i francuski akordeonista oddajà ho!d
dwóm legendom kobiecej wokalistyki.
Wprawdzie Êpiewajàcym inaczej i ˝yjà-
cym po przeciwnych stronach Atlantyku,
jednak zwiàzanym podobnym prywat-
nym losem. 

Materia! pochodzi z koncertu w Mar-
ciac, który odby! si´ 13 sierpnia 2008 ro-
ku. Zarówno Marsalis, jak i Galliano byli
wówczas w znakomitej formie. Ich in-
strumentalne popisy sà najwy˝szej pró-
by, choç nieco bardziej b!yszczy Marsalis,
którego tràbka odzywa si´ pe!nià „blasza-
nych” barw. 

Liderom dzielnie sekundujà muzycy
towarzyszàcy, a perkusista, Ali Jackson,
ma znakomity dzieƒ. Powiedzia!bym 
nawet, ˝e to w!aÊnie on jest pierwszà
gwiazdà wyst´pu. Zw!aszcza kiedy wyko-
nuje solówk´ na talerzach w „What A Lit-
tle Moonlight Can Do” czy te˝ rozp´-
dza do czerwonoÊci tytu!owy motocykl 
w kompozycji „L’Homme A La Moto”. 

Âwietne partie sà te˝ udzia!em pianisty,
Dana Nimmera, a sola na saksofonie 
w wykonaniu Waltera Blandinga to uczta
dla ucha. Kulminacj´ programu stanowi
kompozycja „Strange Fruit” - instrumen-
ty w r´kach wirtuozów wydajà tu poru-
szajàce, makabryczne dêwi´ki. Dopiero
„La Vie En Rose” roz!adowuje upiorny
nastrój, tworzàc melodyjne, optymistycz-
ne zakoƒczenie. 

Udana p!yta. Towarzyszy jej krà˝ek
DVD z filmowym zapisem koncertu.   "

Grzegorz Walenda
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