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Krzysztof Herdzin

Looking For Balance
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Krzysztof Herdzin to prawdziwy cz!o-
wiek renesansu – komponuje, aran"uje, 
dyryguje, gra na fortepianie, #wiczy na 
instrumentach d$tych, produkuje nagra-
nia popowych gwiazdek; pono# w tych 
ostatnich sam dogrywa chórki. Chcia-
!oby si$ powiedzie#, "e jeszcze ta%czy 
i stepuje… ale "arty na bok. Wszyst-
ko, czego Herdzin si$ podejmuje, robi  
w pe!ni profesjonalnie. Nie ma tu "adnej 
fuszerki; to fachowiec, jakich ma!o.

Pod koniec ubieg!ego roku wyda! dwie 
p!yty. Druga z nich „Looking For Ba-
lance” umila mi dzisiejsze popo!udnie.  
Nie bez kozery pisz$ „umila” – bo to 
muzyka, która poprawia nastrój. Znako-
micie skomponowana, zaaran"owana, 
wykorzystuj&ca patenty muzyki filmo-
wej, klasycznej, jazz-rocka, a wreszcie 
delikatn& folkow& aur$ – stanowi t!o 
odpoczynku po ci$"kiej pracy. Wszyst-
ko si$ tu zgadza – melodie, ich oprawa, 
wykonanie (czo!ówka polskich muzy-
ków jazzowych: Piotr Baron, Marek 
Napiórkowski, Cezary Konrad, Robert 
Kubiszyn, orkiestra Sinfonia Viva i za-
graniczny go'# – harmonijkarz Gregoire 
Maret).

(e nie ma zakr$conych improwizacji? 
A czy zawsze musz& by#? Czy bez nich 
nie ma dobrej muzyki? Takiej, która nie-
sie rado'# i dobry nastrój? Ta autorstwa 
Krzysztofa Herdzina tak& jest i basta!  
I nie dajcie sobie wmówi#, "e Wam si$ 
nie podoba, skoro si$ podoba.  ■

Marek Roma%ski

Aga Zaryan
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Rok 2011 by! po'wi$cony twórczo-
'ci Czes!awa Mi!osza. Odby!o si$ wiele 
imprez „ku czci”. Powsta!y liczne eseje, 
analizy oraz obszerna biogra)a poety. 
Jego utwory inspirowa!y kompozytorów 
„powa"nych” (m.in. Agat$ Zubel, Paw!a 
Mykietyna) i tych z kr$gu jazzu: Marka 
Ba!at$, Staszka Soyk$, Ag$ Zaryan – dzi' 
najwy"ej ocenian& wokalistk$ jazzow&.

 „Ksi$ga ol'nie%” zawiera muzycz-
ne opracowania wierszy Mi!osza, Anny 
*wirszczy%skiej oraz poetek ameryka%-
skich (Denise Levertov i Jane Hirsh)eld) 
w przek!adzie naszego noblisty. Twórc& 
oprawy d+wi$kowej jest Micha! Tokaj, 
ceniony pianista jazzowy, kompozytor  
i kierownik zespo!u Agi Zaryan. 

Ca!a propozycja, jakkolwiek interesu-
j&ca, wymyka si$ jednoznacznej ocenie. 
Z jednej strony mamy pi$kny, zmys!o-
wy g!os wokalistki, jazzuj&ce aran"e (ze 
smyczkami) i oniryczn& aur$; z drugiej 
– wra"enie lekkiego rozd+wi$ku mi$dzy 
muzyk& i s!owem. Wygl&da to troch$, 
jakby arty'ci nie mogli si$ zdecydowa#, 
czy wa"niejsza jest dla nich wierno'# 
tekstom (o nieregularnej strukturze i ak-
centach), czy stworzenie atrakcyjnej mu-
zyki. Wybrali kompromis, przez co p!yta 
jest troch$ nierówna. Obok fragmentów 
porywaj&cych zdarzaj& si$ miejsca, gdzie 
muzyka „nagina si$” do wierszy, trac&c 
naturaln& p!ynno'#. Najbardziej prze-
konuj&co wypada piosenka „To jedno”  
z udzia!em Grzegorza Turnaua – praw-
dziwy hit. ■

Bogdan Chmura

Nils Petter Molvaer

Baboon Moon
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Norweski tr$bacz i kompozytor Nils 
Petter Molvaer (zwany NPM) to zna-
cz&ca posta# europejskiej sceny muzycz-
nej. Uchodzi za wspó!twórc$ i jednego  
z g!ównych przedstawicieli nu jazzu. Na 
pocz&tku lat 80. gra! ze swoim kwarte-
tem. W 1997 rozpocz&! karier$ solow&.

Stylistyka „Baboon Moon” nawi&-
zuje do debiutanckiej p!yty Molvaera 
„Khmer”, gdzie artysta po!&czy! jazzowe 
improwizacje i elektronik$. Jego najnow-
szy album jest dojrzalszy, a sama muzyka 
– b$d&ca równie" fuzj& wspó!czesnych 
trendów – wydaje si$ bardziej spójna  
i skondensowana. 

To nie tylko zas!uga lidera, ale i jego 
nowych partnerów: gitarzysty Stiana We-
sterhusa i perkusisty Erlanda Dahlenda. 
Ich gra tworzy pulsuj&ce, wielowymiaro-
we t!o dla tr&bki Molvaera. Ca!o'#, sytu-
uj&ca si$ w nurcie muzyki ilustracyjno- 
-)lmowej, jest efektowna, pe!na ekspre-
sji (czasem gwa!townej) i skandynaw-
skiego spleenu. Zastosowane tu 'rodki 
s& jednak proste (co pozostaje w zgodzie  
z koncepcj& nu jazzu). Wra"enie bogac-
twa i z!o"ono'ci powstaje z umiej$tnego 
zag$szczania kolejnych „pi$ter” utwo-
rów, podrasowanych dodatkowo elek-
tronik&. Molvaer jako tr$bacz pozostaje 
pod silnym wp!ywem Davisa; czasami 
chcia!oby si$, by jego granie by!o no-
wocze'niejsze, a improwizacje bardziej 
)nezyjne.

„Baboon Moon” jest debiutem NPM 
dla wytwórni Columbia i, miejmy na-
dziej$, pocz&tkiem nowego etapu jego 
artystycznej drogi. ■

Bogdan Chmura
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