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Keith Jarrett

Rio 
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Od pierwszego solowego albumu Kei- 
tha Jarretta „Facing You” min!"o 40 lat! 
Wydany w 1975 roku „The Koln Con-
cert” sta" si! wielkim przebojem wydaw-
niczym i, obok „Kind of Blue” Davisa, 
najbardziej rozpoznawaln# p"yt# w hi-
storii jazzu. Nie jest to najlepszy album 
Jarretta – obok fragmentów genialnych 
zdarzaj# si! tam mielizny, okresy, gdy 
brakuje mu inwencji improwizatorskiej.

W pó$niejszych latach Jarrett do-
pracowa" koncepcj! solowych recitali. 
Nabra" do%wiadczenia. Zacz#" unika& 
mielizn, ale nie powtórzy" sukcesu ko-
lo'skiego ju( nigdy.

Czy powtórzy teraz? W#tpi!, chocia( 
„Rio” to znakomity album. Przeplataj# 
si! w nim gatunki – od pianistyczne- 
go ekspresjonizmu, przez ca"otonowe 
impresjonistyczne skale, po… stylizo-
wany ragtime. Szeroki jest wachlarz 
nastrojów – od dynamicznej gor#czki 
nowojorskiej ulicy, przez rozmarzenie 
letniego popo"udnia, melancholi! sa-
motnego wieczoru, po atmosfer! zagro-
(enia.

S"ycha& wyra$nie, (e pianista dosko-
nale wie, co i jak chce wyrazi&. Kom-
pozycje, mimo (e powsta"y w wyniku 
improwizacji, s# zwarte i przemy%lane 
(najd"u(sze maj# oko"o 7 min.). Nie 
brakuje w nich frapuj#cych melodii  
i intryguj#cych zwrotów akcji. Je%li cze-
go% mog! jeszcze chcie&, to pos"ucha& 
wreszcie solowego koncertu Jarretta  
w Polsce.  ■

Marek Roma'ski

Amina Alaoui

Arco Iris
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ECM promuje nie tylko ambitny jazz, 
ale te( projekty wielokulturowe, "#cz#ce 
muzyk! ró(nych zak#tków %wiata i dzie-
dzictwo Zachodu. W ten nurt dobrze si! 
wpisuje najnowszy album Aminy Alaoui.

Ta intryguj#ca wokalistka i kompozy-
torka urodzi"a si! w Maroku. Uczy"a si! 
tradycyjnej muzyki regionu, studiowa"a 
klasyczny fortepian i )lologi!. Pracuj#c 
nad „Arco Iris”, opar"a si! m.in. na pis- 
mach %w. Teresy z Avila i XI-wiecznego 
w"adcy Sewilli Al-Mu’tamida Ibn Abba-
da oraz wierszach Ibrahima Ibn Khafaja 
(1058-1139). Teksty te najpierw samo-
dzielnie opracowa"a, a pó$niej wzbogaci-
"a d$wi!kiem. 

W swych kompozycjach Amina nawi#-
zuje do dawnej muzyki Andaluzji z jej 
wp"ywami arabskimi. Wprowadza skale 
orientalne, improwizowane intra i sola 
instrumentalne, kunsztown# ornamen-
tyk!, dialogowanie mi!dzy g"osem a ze-
spo"em. 

Drugi w#tek repertuaru stanowi# pie%- 
ni fado i *amenco – muzyka bli(sza 
wspó"czesno%ci, oparta na prostych for-
mach i harmonii dur-moll.

G"os Aminy jest zjawiskowy. Czyste, 
nasycone brzmienie i egzotyczna aura 
zniewalaj# s"uchacza. Uwag! zwracaj# 
subtelne ozdobniki, melizmaty i niuanse 
intonacyjne. Wokalistce towarzysz# wy-
bitni instrumentali%ci: skrzypek Saifallah 
Ben Abderrazak, wirtuoz oudu So)a-
ne Negra, gitarzysta *amenco Jose Luis 
Montón, mandolinista Eduardo Miranda 
oraz syn wokalistki, perkusjonista i gita-
rzysta Idriss Agnel.  ■

Bogdan Chmura

Theo Bleckmann

Hello Earth!
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Theo Bleckmanna trudno zaklasy-
fikowa&. Zwykle l#duje w szufladce 
„jazz” – g"ównie dlatego, (e nagrywa dla 
jazzowych wytwórni z uto(samianymi  
z jazzem muzykami i ma dosy& otwarty 
stosunek do wykonywanych utworów. 
Niemiecki wokalista, spec od elektro-
nikaliów i pianista, nijak si! jednak nie 
mie%ci w najszerzej nawet rozumianym 
idiomie jazzowym.

Najlepszym tego potwierdzeniem jest 
album „Hello Earth!”, b!d#cy ni mniej, 
ni wi!cej tylko zbiorem interpretacji 
piosenek Kate Bush. Kto% móg"by po-
wiedzie&, (e przecie( nie s# to zwyk"e 
popowe piosenki, a i jazz jest sobie  
w stanie przyswoi& niemal ka(d# muzy-
k!. Racja, tyle (e akurat jazzu jest tutaj 
najmniej. 

Czy to $le? Absolutnie nie! Piosenki 
Bush to ma"e arcydzie"ka, "#cz#ce ba%nio-
wy klimat z przebojowo%ci#. Bleckmann 
przearan(owa" je gruntownie wraz z do-
borowym towarzystwem m.in. basisty 
Skuli Sverissona, perkusisty Johna Hol-
lenbecka i klawiszowca Henry’ego Heya. 
Zrobi" to niezwykle inteligentnie, ka(-
dy z utworów traktuj#c inaczej. Dzi!ki 
temu nabra"y nowego charakteru, nie 
trac#c jednocze%nie piosenkowego uro-
ku. Brawo Theo!  ■

Marek Roma'ski
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