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Ketil Bjornstad/ 

Svante Henryson

Night Song
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Norweski pianista Ketil Bjornstad jest 
artyst! niezwykle wszechstronnym. Za-
czyna" jako muzyk klasyczny. Pó#niej za-
interesowa" si$ rockiem i jazzem. Kom-
ponuje muzyk$ %lmow! i sceniczn!. Jest 
autorem utworów poetyckich (prze"o&o-
nych tak&e na polski) i powie'ci.

Jego najnowszy album, nagrany z wio- 
lonczelist! Svantem Henrysonem, to 
rodzaj suity (wariacji?), nawi!zuj!cej 
do klasyki, a szczególnie do ulubione-
go przez Bjornstada Schuberta. Muzyka 
jest wyrównana pod wzgl$dem agogiki 
(dominuj! wolne tempa), dynamiki (od 
piano do mezzoforte) i brzmienia. By( 
mo&e to w"a'nie warstwa kolorystyczna 
stanowi najwi$kszy atut albumu. Inne 
elementy prezentuj! si$ do'( pospoli- 
cie, a pewne zwroty melodyczne i har-
monia (nast$pstwo akordów, sposoby 
ich "!czenia) chwilami zaskakuj! niepo-
radno'ci!. Bjornstad nie chce ciekawie 
rozwin!( melodyki, która wci!& kr!&y  
w zamkni$tym obiegu. Wyra#nie inspi-
ruj! go „niebia)skie d"u&yzny” – jedna  
z cech muzyki instrumentalnej Schu- 
berta.

Nie bardzo wiadomo, jak zakwali%-
kowa( propozycj$ Bjornstada. „Night 
Song” to wspó"czesna imitacja muzyki 
romantycznej z elementami barokowymi. 
Brakuje tu odniesie) do jazzu. Trudno 
natra%( na 'lad partii improwizowanych, 
jazzowy feeling czy sound. P"yta dla  
zdeklarowanych fanów „klimatyczno'ci” 
ECM-u.  ■

Bogdan Chmura
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Rain Machine

Rain Machine
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Nie tak dawno nowojorsk! grup$ TV 
On *e Radio okrzykni$to najwi$ksz! 
sensacj! ameryka)skiej sceny niezale&-
nej. Krytycy widzieli w niej nast$pców 
Radiohead, a na jej koncertach widywano 
gwiazdy pop i hollywoodzkich aktorów.

Nieoczekiwanie jaki' czas temu jeden  
z wokalistów – Kype Malone – o'wiad-
czy", &e na razie grupa zawiesza dzia"al-
no'(, a na otarcie "ez doda" informacj$  
o swoim solowym albumie „Rain Ma-
chine”. Nie mo&na jednak powiedzie(, 
&eby akurat by"o to wydawnictwo w sam 
raz dla fanów jego formacji. 

W oszcz$dnym „New Last Name”,  
kiedy przygrywa na gitarze i pogwizduje, 
s"ycha( g"ównie jego fascynacj$ folkiem. 
Podobnie jest w równie kameralnym 
„Dri+wood Heart”, ze snuj!c! si$ w tle 
parti! akordeonu i rytmicznie potrz!sa-
nymi dzwoneczkami. Na p"ycie pojawiaj! 
si$ równie& &ywsze utwory, na przyk"ad 
przesi!kni$ty soulowym feelingiem „Free 
Ride” czy lekko psychodeliczny, rockowy 
„Desperat Bitch”.

Malone bez w!tpienia przygotowa" 
zbiór autorskich piosenek, do tego na-
znaczonych jego wyj!tkowym g"osem. 
Niestety, czasami jego ekspresja staje si$ 
niezno'na – jak cho(by w o'miominuto-
wej litanii „Love Won’t Save You”.

A co z tego maj! fani TV On *e  
Radio? Najwy&ej jeden utwór – „Give 
Blood”. Na kolejny album formacji b$d! 
musieli jeszcze troch$ poczeka(.  ■

Jacek Skolimowski

Mariza

Fado Tradicional

(0,�����

0X]\ND����

5HDOL]DFMD���

„Fado Tradicional” jest podsumo-
waniem dziesi$cioletniej dzia"alno'ci 
„ksi$&niczki fado” – Marizy. To jedno-
cze'nie uk"on w stron$ tradycji tego 
gatunku. Artystka wybra"a utwory 'pie-
wane kiedy' przez mistrzów fado, m.in. 
Amali$ Rodrigues i Alfreda Marceneiro. 
Jest to zatem swoisty dialog z histori!  
i tera#niejszo'ci!, przy zachowaniu kla-
sycznych regu" interpretacji i ekspresji. 
Si"a fado nie tkwi w muzyce jako ta- 
kiej – melodyka, harmonia i rytm s! bar-
dzo proste – lecz w tekstach utworów 
i emocjach wykonawcy. Mariza w tej sty-
listyce porusza si$ sprawnie, cho( trzeba 
powiedzie(, &e stosowane przez ni! 'rod-
ki s! skromne.

Fado cz$sto bywa porównywane z blu-
esem, ale to nadu&ycie. O ile bowiem 
blues wci!& si$ rozwija, stanowi!c wa&ny 
sk"adnik jazzu i baz$ rock and rolla, o tyle 
fado pozostaje w stadium „pierwotnym”. 
By( mo&e kierunek ten czeka na swojego 
Piazzoll$. Kogo', kto uczyni z niego mu-
zyk$ artystyczn!. 

Na p"ycie, do'( monotonnej, s! jednak 
dwie pere"ki: „Ai, Esta Pena De Mim” 
(w po"owie za'piewana a cappella) oraz 
„Promete, Jura” z udzia"em Artura Batal-
hy, wokalisty, którego sugestywny, nieco 
surowy i nasycony emocjami g"os wy- 
ra&a ide$ fado o wiele pe"niej ni& g"adkie 
interpretacje Marizy.  ■

 Bogdan Chmura
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