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Omar Sosa
Ceremony
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Omar Sosa, artysta doceniany na !wie-
cie (wspomnijmy cho"by nominacj# do 
Grammy dla jego p$yty „Sentir” z 2002 
roku w kategorii „najlepszy album laty-
noameryka%ski”), doczeka$ si# spe$nie-
nia swoich marze%. Nagra" p$yt# z or-
kiestr& to naprawd# mo'e by" marzenie.  
A je'eli to p$yta we wspó$pracy z ham-
burskim NDR Big Bandem i wioloncze-
list& oraz aran'erem Jacquesem More-
lenbaumem – to ju' w ogóle.

Do nagrania Sosa potrzebowa$ dwóch 
sesji. Zdecydowa$ si# na wybór kompo-
zycji z poprzednich albumów: „Spirit 
of the Roots”, „Bembon” i „Afreecanos”, 
poszerzony o dwa nowe utwory: „Llega-
da Con Elegba” i „Salida Con Elegba”, 
spinaj&ce ca$o!" klamr&. W ten sposób 
otrzymujemy „stare” w nowej szacie.

Bardzo przypad$y mi do gustu te or-
kiestrowe li(ingi. Ba, nawet bardziej 
ni' orygina$y. Sta$o si# tak zapewne dla-
tego, 'e mam jak&! nie do pokonania 
s$abo!" do du'ych form jazzowych. Ale 
nawet gdyby nie ona, to i tak uzna$bym,  
'e zawarto!" „Ceremony” mo'e nawró-
ci" nawet tych, którzy w ol!niewaj&cy ta-
lent Sosy dot&d nie wierzyli. Teraz maj& 
okazj#.

Dedykowana bandliderom sprzed lat: 
Chano Pozo, Rubenowi Gonzalezowi, 
Dizzy Gillespiemu czy Chucho Valdezo-
wi, „Ceremony” to zdecydowanie dobra 
p$yta.  ■

Maciej Kar$owski

David Murray  
Cuban Ensemble
Plays Nat King Cole  
en Espagnol
������'�)DPLO\
'\VWU\EXFMD��8QLYHUVDO
0X]\ND����
5HDOL]DFMD���

W 1958 i 1962 roku Nat King Cole na-
gra$ dwie p$yty – po hiszpa%sku i por-
tugalsku. Uda$o mu si# to, cho" w 'ad-
nym z tych j#zyków nie zna$ ani s$owa, 
a tekstów uczy$ si# ze s$uchu. Co wi#cej, 
p$yty zyska$y niezwyk$& popularno!"  
w Ameryce )aci%skiej. Zreszt&, jak mo-
g$o by" inaczej, skoro wype$ni$y je po 
brzegi znane w tamtym regionie pio- 
senki?

Po pó$ wieku po ten sam repertuar 
si#ga David Murray. Chocia' „si#ga” to 
mo'e nie najbardziej fortunne s$owo, 
skoro prace nad p$yt& zaj#$y podobno 
oko$o dziesi#ciu lat. Bior&c pod uwag# 
p$odno!" tego muzyka, informacja ta 
mo'e dziwi". Nie dziwi natomiast, 'e 
do nagra% skompletowa$ swój kuba%ski 
ensemble.

O skali fascynacji tamt& muzyk& niech 
za!wiadczy fakt, 'e i tak du'y sk$ad jaz-
zowy wzbogaci$ jeszcze sekcj& smycz-
ków.

Otrzymali!my bardzo smaczny kawa-
$ek jazzu. Kunsztownie zaaran'owany,  
w troch# ellingtonowskim stylu, zagrany 
rasowo i, co szczególne, uroczo nawi&-
zuj&cy nastrojem do lat 50.

Nie potrafi# na razie odpowiedzie", 
czy jest to rzeczywi!cie w karierze Mur-
raya p$yta tak prze$omowa, jak j& opisu-
j& dziennikarze za oceanem, ale 'adn& 
miar& nie mog# odmówi" temu graniu 
klasy i kunsztu. No i to wykonanie! Pal-
ce liza"!  ■

Maciej Kar$owski

Maciej Grzywacz
Black Wine
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Je!li kto! nie wie, kim jest Maciej 
Grzywacz, to warto szybciutko zaleg$o!" 
nadrobi" i uda" si# na stron# internetow& 
artysty. Poczyta", pos$ucha", a nast#pnie 
posypa" g$ow# popio$em, obiecuj&c po-
praw#. Pó*niej polecam dreszczyk emo-
cji, odrobin# ryzyka i zakup p$yty. Naj-
lepiej od razu najnowszej, zatytu$owanej 
„Black Wine”. 

Na zach#t# podpowiem, 'e Maciej to 
muzyk gruntownie wykszta$cony, legity-
muj&cy si# dyplomami nie tylko polskich 
i nie tylko jazzowych uczelni. Do tej pory 
nagra$ ju' kilka albumów.

„Black Wine” powsta$ we wspó$pracy 
z sekcj& rytmiczn&, z któr& chyba nie 
sposób nagra" s$abej p$yty. S& to: Yasu-
shi Nakamura na kontrabasie (ex Ben-
ny Golson czy Wynton Marsalis) i Cla- 
rence Penn na perkusji. Gdyby chcie" 
wymieni" tylko najwa'niejszych muzy-
ków, z którymi wspó$pracowa$, zabra-
k$oby miejsca na dalsz& cz#!" tekstu.

Nie ma co ukrywa", p$yta podoba 
mi si# bardzo; mo'e nawet bardziej ni' 
bardzo. Jest wybornie skomponowana  
i mistrzowsko zagrana. Zawiera te' kil-
ka tematów, które zapadaj& w pami#", by 
wspomnie" cho"by gitarowy „Brothers” 
czy tytu$owy „Black Wine” (nie tylko 
dlatego, 'e rozgrywa si# w dziwnym nie-
parzystym metrum).

Obj#to!" recenzji jest ograniczona, 
wi#c skwituj# lapidarnie: prawdziwie 
!wiatowe granie!  ■

Maciej Kar$owski
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Michael Formanek
The Rub And Spare Change
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Debiut (chyba nieco spó*niony) Mi-
chaela Formanka w wytwórni ECM. Ten 
znakomity basista i kompozytor od lat 
dzia$a jako lider i cz$onek ró'nych for-
macji. Kiedy! gra$ z Hubbardem, Lieb-
manem i Hershem. Obecnie jest kojarzo-
ny z awangardow& scen& Nowego Jorku. 
Wspó$pracuje z muzykami tej klasy co 
Dave Douglas, Uri Caine, Jim Black, Mark 
Feldman czy saksofonista Tim Berne, za-
proszony do nagrania tej p$yty.

Sk$adaj& si# na ni& wy$&cznie kompo-
zycje Formanka, który potwierdza swoj& 
klas# oryginalnego twórcy, posiadaj&ce-
go w$asny styl, wra'liwo!" i szerokie ho-
ryzonty.

W „+e Rub And Spare Change” uwa-
g# zwracaj& !wietnie skrojone tematy  
z krótkimi, powtarzanymi motywami 
prowadzonymi unisono lub w dysonu-
j&cych interwa$ach. Obsesyjna niemal 
repetytywno!", zmienne metra, typ ak-
centuacji i swoista kanciasto!" melodyki 
budz& czasem – jak w utworze tytu$owym 
– skojarzenia z muzyk& Monka. Forma 
jest traktowana do!" swobodnie, a lider 
pozostawia sporo wolno!ci pozosta$ym 
wykonawcom.

W zespole wyró'niaj& si# Berne oraz 
pianista Craig Taborn (znany m.in. ze 
wspó$pracy z zespo$em Roscoe Mitchel-
la). Ten ostatni potra, stworzy" i impre-
sjonistyczn& mg$#, i mocne, wibruj&ce t$a 
dla solówek alcisty. 

Stylistycznie album Formanka sytuuje 
si# gdzie! na styku nowoczesnego jazzu 
akustycznego i nieortodoksyjnego, przy-
jaznego w odbiorze free.  ■

Bogdan Chmura 

Toots Thielemans
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+ielemans to legenda jazzu. Gra$  
z najwi#kszymi, a jego „!piewaj&c&” har-
monijk# ustn& znaj& wszyscy. Firma Hoh-
ner umie!ci$a nawet w swoim katalogu 
organki sygnowane przez +ielemansa 
ze wzgl#du na ich „aksamitny ton”. Bo 
taki w$a!nie dominuje na p$ytach artysty. 
Odnajdujemy go tak'e w koncertowych 
nagraniach z lat 2006-2008, które znalaz$y 
si# na omawianej p$ycie.

Liderowi towarzyszy europejskie trio, 
z$o'one z Karela Boehlee (fortepian, synte-
zator), Hansa van Oosterhouta (perkusja) 
i Heina Van de Geyna (bas). To w$a!nie ten 
ostatni, zarazem producent p$yty, wpad$ 
na pomys$, by z archiwum ich wspólnych 
nagra% koncertowych wybra" 12 najlep-
szych i je opublikowa". Program otwie-
ra „I Loves Yo, Porgy”. Pó*niej jest kilka 
standardów jazzowych oraz przebojów 
muzyki rozrywkowej, jak cho"by „Ne Me 
Quitte Pas” Jacques’a Brela. Nie zabrak$o 
te' motywu ,lmowego Johna Barry’ego  
z obrazu „Nocny kowboj”. Ten ostatni na-
le'y do wyró'niaj&cych si# popisów +ie-
lemansa. Równie' solo na kontrabasie  
w wykonaniu Heina Van de Geyna jest  
w tym utworze wyj&tkowo udane. Najs$a-
biej wypad$a kompozycja „Summertime”. 
Muzycy narzucili zbyt szybkie tempo. Ale 
mo'e to tylko moje subiektywne odczucie, 
bo przed wersj& +ielemansa s$ucha$em 
„Summertime” w wykonaniu Janis Joplin 
z festiwalu w Woodstock, a jej interpreta-
cja jest trudna do pobicia. 

W sumie - mi$a w odbiorze p$yta 
koncertowa dla mi$o!ników brzmienia  
harmonijki ustnej w mistrzowskim wy-
daniu.  ■

Grzegorz Walenda

Trombone Shorty
Backatown
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P$yt# ,rmuje Trombone Shorty, czyli 
Niski Puzonista. Pod tym pseudonimem 
ukrywa si# – cho" mo'e niezbyt dobrze, 
bo jego prawdziwe nazwisko $atwo zna-
le*" w ksi&'eczce do$&czonej do kompak-
tu – Troy Andrews. 

Jego styl nie jest $atwy do zde,niowa-
nia. Niby gra na jazzowym instrumencie, 
ale w utworach s$ycha" zarówno funk – 
mo'e nawet czasami dominuj&cy – oraz 
elementy hip-hopu i rhythm and bluesa. 
Jako lider Andrews z instrumentalisty 
przemienia si# w wokalist#. Wtedy poja-
wia si# nuta soulowa.

„Fallin’” jest tego doskona$ym przy- 
k$adem. Wreszcie tu i ówdzie (m.in. 
w „Right To Complain” i „Suburbia”) 
s$yszymy ostre gitarowe akordy, które 
wprawdzie nie s& zas$ug& Shorty’ego,  
a towarzysz&cego mu Pete’a Murano, za 
to bohater p$yty przyznaje, 'e jest ich 
fanem. W „Something Beautiful” mo'e 
ma$o jest rocka, za to go!cinnie gitaro-
we solówki gra Lenny Kravitz, któremu 
Trombone Shorty towarzyszy$ w trasie 
koncertowej. Znany rockman !piewa te' 
w tym utworze w chórkach. 

Omawiaj&c „Backatown”, nie mo'na 
zapomnie" o szalonym rytmie, pulsuj&-
cym gor&co w licznych fragmentach (np. 
„Neph”). Po prostu jazzuj&cy funk-rock  
z wykopem. ■

Grzegorz Walenda
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