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Charlie Haden 
Quartet West
Sophisticated Ladies
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Pami!tam, jakim szokiem dla jazzowej 
publiczno"ci by#o ukazanie si! pierwszego 
albumu Quartetu West Charlie Hadena 
w 1987 roku. Oto niepokorny kontraba-
sista, cz#owiek, który wraz z Ornette’em 
Colemanem wspó#tworzy# free jazz, lewi-
cuj$cy lider Liberation Music Orchestra 
gra standardy. Ale za to jak! Aksamitny, 
czy"ciutki ton saksofonu Erniego Watt-
sa, stylowy fortepian Alana Broadbendta, 
swinguj$ca perkusja Billy’ego Higginsa 
i ten cudowny luz powodowa#y, %e mo%-
na by#o tego s#ucha& na okr$g#o. Z czasem 
do kwartetu do#$czy#y smyczki, Higginsa 
zast$pi# Rodney Green, stylistyka sta#a si! 
bardziej hollywoodzka, a w repertuarze 
zacz!#y dominowa& ballady.

Na „Sophisticated Ladies” – jak sama 
nazwa wskazuje – pojawi#o si! ca#e gro-
no "piewaj$cych dam. Chyba najs#abiej 
z nich wszystkich wypad#a Melody Gar-
dot, która „If  I’m Lucky” wykona#a blado, 
bez wyrazu. Ca#kiem mi#o swój standard 
(„Ill Wind”) za"piewa#a Norah Jones – 
prosto, z wdzi!kiem i bezpretensjonalnie. 
Klas$ dla siebie jest Cassandra Wilson, 
która z „My Love And I” zrobi#a pe#ne 
wewn!trznego dramatyzmu arcydzie#ko. 
O dziwo nie'le wypad#a Renee Fleming, 
która „A Love Like ( is” wykona#a bez 
zb!dnych udziwnie), za to z uczuciem. 
Tego uczucia troch! zabrak#o mi w in-
terpretacji „Goodbye” Diany Krall; w do-
datku czasem da#o si! s#ysze& lekkie pro-
blemy intonacyjne. P#yta dla mi#o"ników 
z#otych lat Hollywood, czasów Rat Pack 
i Great American Songbook.  ■

Marek Roma)ski

Markku Ounaskari/Samuli 
Mikkonen/Per Jorgensen
Kuara
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To jest przyk#ad, %e jednak mo%na co" in-
teresuj$cego wydusi& z ECM-owego „naj-
pi!kniejszego brzmienia powy%ej ciszy”. 

Fi)ski duet Markku Ounaskari (perku-
sja) i Samuli Mikkonen (fortepian) znany 
jest g#ównie z niezliczonych sesji nagra-
niowych dla innych muzyków, zarówno 
z terytoriów jazzowych, jak i szeroko ro-
zumianej rozrywki. Panowie do pierw-
szej swojej autorskiej sesji pod skrzyd#a-
mi Manfreda Eichera zaprosili koleg! 
z Norwegii – Pera Jorgensena na tr$b-
ce. Co odró%nia ten projekt od dziesi$t-
ków innych p#yt z „brzmieniem ECM”? 
Przede wszystkim wszechobecny mrok. 
Ounaskari i Mikkonen od dawna pene-
trowali kultur! plemion ugro* )skich 
zamieszkuj$cych Rosj!. Fascynowa#a 
ich mistyczna aura towarzysz$ca pie"-
niom tych ludów. Eicher zaproponowa# 
muzykom, by wzi!li na warsztat tak%e 
prawos#awne rosyjskie psalmy, co wy-
daje si! posuni!ciem logicznym, jako %e 
i one maj$ religijno-mistyczny charakter, 
a w dodatku wyst!puj$ na podobnym ob-
szarze i, jak twierdz$ cz#onkowie zespo#u, 
wp#ywa#y tak%e na muzyk! Ugro* nów.

„Kuara” (w j!zyku jednego z inkrymi-
nowanych plemion oznacza to d'wi!k) 
rzeczywi"cie wywo#uje wra%enie pier-
wotnego, mistycznego obrz!du. Na tej 
p#ycie uda#o si! utrwali& ciemno"&, smu-
tek i strach towarzysz$ce d#ugiej polarnej 
nocy. Muzycy graj$ bardzo oszcz!dnie, 
pozostawiaj$c wiele przestrzeni i „powie-
trza” mi!dzy d'wi!kami. Album stwo-
rzony do s#uchania podczas zimowych 
wieczorów.  ■

Marek Roma)ski

Bel Air
Monday Dream
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„Monday Dream” jest debiutanckim 
kr$%kiem grupy Bel Air, któr$ tworz$: 
Piotr Gucia (lider, bas), Marcin Ga)ko 
(saksofony, + et), Piotr Zabrodzki (gita-
ry, klawisze), Jan M#ynarski (perkusja) 
i Juan Manuel Alban (instrumenty per-
kusyjne). Zespó# powsta# w 2009 roku. 
Materia# na p#yt! zosta# zarejestrowany 
mniej wi!cej przed rokiem, a w nagraniu 
wzi!li te% udzia# go"cie: tr!bacz Robert 
Majewski, m#ody pianista Piotr Wrombel 
oraz kwartet wokalny Retro Voice.

Bel Air poszukuje inspiracji w elek-
trycznym jazzie, funku, muzyce etnicz-
nej, popie, rocku oraz estetyce „pó'nego” 
Zawinula. W efekcie powsta# konglome-
rat; muzyka o bogatym, zró%nicowanym 
brzmieniu i g!stej warstwie rytmicz-
nej. Warto zaakcentowa&, %e swobodna 
zabawa konwencjami idzie tu w parze 
z dobrym przygotowaniem muzyków, 
pomys#owymi kompozycjami (m.in. 
„Monday Dream”, „Everything”, „Moli-
no”), a niejednolito"& stylistyczna nie jest 
wad$, lecz cech$ wyró%niaj$c$ muzyk! 
Bel Air i "wiadczy o niepokornej naturze 
wykonawców. 

Nale%y doceni&, %e debiutanci nie po-
szli na skróty („mieszanie” samplami) 
i wykonali kawa# solidnej roboty (tema-
ty, aran%e, solówki); p#yta zyskuje tak-
%e dzi!ki masteringowi w londy)skim 
Abbey Road Studios. Ciekawa, godna 
polecenia propozycja. 

Osobne „punkty” za szat! gra* czn$ 
albumu, trafnie oddaj$c$ charakter za-
wartej na nim muzyki.  ■

Bogdan Chmura
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New Trio
Simultaneus Abstractions
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Od pewnego czasu twierdz!, %e ro"nie 
nam bardzo ciekawy narybek. Kolejne po-
kolenie jazzowych muzyków, jakby wbrew 
narzekaniom na ograniczenia naszej mu-
zycznej edukacji, ma sporo ciekawych po-
mys#ów. Nie boi si! te% eksperymentowa& 
z brzmieniem, stylistycznymi i gatunko-
wymi melan%ami. 

Do uzdolnionej m#odzie%y nale%$ rów-
nie% bracia Jan i Mateusz Smoczy)scy. 
Pierwszy to utalentowany pianista, kom-
pozytor i aran%er, do tego cz#owiek zna-
j$cy od podszewki realizacj! i produkcj! 
nagra). Drugi jest bodaj jednym z najcie-
kawszych m#odych skrzypków, jacy poja-
wili si! w ostatnich latach w naszym kraju. 
To kontynuator idei Zbigniewa Seiferta 
i jego d$%e) do prze#o%enia saksofonowej 
techniki Johna Coltrane’a na j!zyk skrzy-
piec.

Sk#ad New Tria dope#nia rosyjski per-
kusista Alex Zinger – obdarzony wra%-
liwo"ci$ kolorystyczn$, ale kiedy trzeba 
potra* $cy "wietnie nap!dza& zespo#ow$ 
maszyn!.

S#ycha&, %e muzycy uwa%nie s#uchali nie 
tylko jazzu akustycznego, ale tak%e jazz-
-rocka. Jan gra tu wy#$cznie na organach 
Hammonda, co nadaje brzmieniu cha-
rakterystyczny smak fusion. Ciekawie te% 
operuje barw$ swojego instrumentu Ma-
teusz. Jednak sol$ ca#ego przedsi!wzi!cia 
s$ frapuj$ce, logicznie konstruowane im-
prowizacje i niebanalne kompozycje. Na 
p#ycie znalaz# si! tylko jeden utwór Col-
trane’a (s#ynna „Naima”), ale niepokorny 
duch tego muzyka patronuje ca#ej zawar-
to"ci albumu.  ■

Marek Roma)ski
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Anat Fort pochodzi z Izraela. Tam stu-
diowa#a klasyczny fortepian, tam te% za-
interesowa#a si! jazzem i ujawni#a talent 
improwizatorski. Na pocz$tku lat 90. wy-
jecha#a do Stanów (m.in. studia w East-
man School of Music). W Nowym Jorku 
uczy#a si! pod okiem Paula Bleya i Rufusa 
Reida. Nagra#a materia# z Paulem Motia-
nem, który zarekomendowa# j$ Manfre-
dowi Eicherowi z ECM-u. Tak powsta# 
„Long Story” – pierwszy kr$%ek Anat Fort 
dla tej wytwórni. „And If ” to kolejna pro-
pozycja pianistki pod szyldem ECM.

Wszystkie kompozycje s$ autorstwa 
Anat. Pierwsz$ i ostatni$ (introdukcja 
i koda) dedykowa#a Motianowi, za" 
„Something ‘Bout Camels”, z delikatny-
mi wp#ywami muzyki klezmerskiej, to 
przepracowany temat z pierwszej p#yty. 
W repertuarze wyró%niaj$ si! te%: „Clouds 
Moving”, „Minnesota” oraz „Nu”.

S#uchaj$c albumu, mia#em mieszane 
wra%enia. Z jednej strony da#em si! uwie"& 
subtelnym, jarrettowskim d'wi!kom i mi-
#ym uchu igraszkom harmonicznym. 
Z drugiej, wci$% czeka#em na bardziej za-
awansowane formy. Jako improwizatorka 
Anat nie ma wiele do zaoferowania. Jej 
umiej!tno"ci techniczne, zwa%ywszy wy-
"rubowane standardy, tak%e s$ ograniczo-
ne. Nie'le sobie radzi jako komponuj$ca 
pianistka. Potra*  malowa& d'wi!kiem, 
tworzy& klimat – element na sta#e wpisany 
w stylistyk! ECM-u. Pianistce towarzy-
sz$ basista Gary Wang i b!bniarz Roland 
Schneider.  ■

Bogdan Chmura

Witold Janiak
Mainstreet Quartet
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Pianista i kompozytor Witold Janiak 
jest absolwentem Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, laureatem wielu na-
gród. Wspó#pracowa# m.in. ze Zbignie-
wem Namys#owskim, Piotrem Baronem, 
Krzysztofem ,ciera)skim oraz z woka-
listkami muzyki pop: Tatian$ Okupnik 
i Monik$ Brodk$. Jego zespó# Mainstreet 
Quartet powsta# w 2006 i szybko zdoby# 
popularno"&; prze#omem by#a g#ówna 
nagroda w konkursie Bielskiej Zadymki 
Jazzowej i nagranie p#yty w Radiu Kato-
wice.

Najnowszy album grupy nazywa si! po 
prostu „Mainstreet Quartet” i zawiera 10 
kompozycji Janiaka oraz standard „Cha-
meleon”. Lider i jego formacja #$cz$ jazz 
mainstreamowy z elementami fusion, 
próbuj$c przekona& nas – co udaje si! raz 
lepiej, raz gorzej – %e stylistyka ta mo%e 
by& wci$% "wie%a i atrakcyjna. Album 
jest adresowany do szerokiego odbiorcy, 
ceni$cego sobie #agodny jazz, melodyj-
ne tematy wsparte prost$ harmoni$ oraz 
przyjazny, jamowy klimat. Na pierwszym 
planie s#yszymy lidera oraz saksofonist! 
Micha#a Kobojka. Sprawno"& techniczna 
obu muzyków oraz intryguj$ce brzmie-
nie altu Kobojka (budz$ce skojarzenia 
z gr$ Namys#owskiego) przyci$gaj$ uwa-
g!. W sekcji rytmicznej znale'li si!: basi-
sta Marcin B#asiak oraz perkusista Emil 
Waluchowski. 

P#yty s#ucha si! mi#o, a pewna prze-
widywalno"& muzycznej akcji wydaje si! 
cz!"ci$ estetyki tej m#odej grupy.  ■

Bogdan Chmura
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