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Sinne Eeg
Face the Music
Stunt Records 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  audiofilska

Jak tylko perkusista zaczyna wystu-
kiwać rytm, wiadomo, że znaleźliśmy 
się w audiofilskim świecie wytwórni 
Stunt Records. W tym przekonaniu 
utwierdza nas krystalicznie czysty głos 
piosenkarki. Eeg zaczyna od wokalizy, 
a kiedy wchodzą fortepian i bas, prze-
chodzi do śpiewu. 

Pierwsza kompozycja to „What A Little 
Moonlight Can Do” Harry’ego Wood-
sa. Później jest jeszcze pięć standar-
dów i pięć piosenek autorskich. Z tych 
pierwszych, polecam „Somewhere”. 
Kompozycję Bernsteina i Sondheima 
wykonywano już na różne sposoby. 
Skusił się na nią nawet Tom Waits,  
z czego wyszedł obronną ręką. Wersja 
Sinne Eeg również jest warta uwagi. 

Z przygotowanych specjalnie na pły-
tę kompozycji najlepiej wypadła „New 
Horizons”. Rozpoczyna się atrakcyj-
nym wstępem na kontrabasie. Ładnie 
rozwija się też „High Up in the Sky”.

Nagrania z albumu „Face the Mu-
sic” przypadną do gustu szczególnie 
miłośnikom wokalnego mainstreamo-
wego jazzu w skromnej instrumental-
nej oprawie. Wspomniałem o perkusji, 
która prawie w każdym utworze ma 
sporo do powiedzenia. Na bębnach gra 
nie lada fachowiec, bo Morten Lund. 
Oprócz sekcji rytmicznej – z Morte-
nem Ramsbolem na kontrabasie – poja-
wiają się czasem f let, trąbka i saksofon. 
Wszystkie instrumenty brzmią pierw-
szorzędnie i miło się tego słucha. Praca 
realizatorów zasługuje na najwyższe 
uznanie.   n

Grzegorz Walenda

Peter Rosendal
Old Man’s Kitchen
Stunt 2014

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Peter Rosendal to świetny duński 
pianista, który gra zarówno na forte-
pianie, jak i elektrycznym wurlitzerze. 
Jednak nie z powodu instrumentalnej 
wirtuozerii jest uważany za jednego  
z najciekawszych artystów na, skąd-
inąd bogatej w talenty, scenie kraju 
Hamleta. Rosendal jest przede wszyst-
kim oryginalnym, mającym własny 
język muzyczny kompozytorem i aran-
żerem.

Jego sztandarowa formacja – Old 
Man’s Kitchen – to grupa równie jak 
lider uzdolnionych muzyków, którzy 
są w stanie zrealizować najbardziej 
szalone pomysły szefa. W składzie ma 
skrzypka, klarnecistę (grającego rów-
nież na klarnecie basowym), puzoni-
stę, elektrycznego basistę i perkusistę. 
Już samo zestawienie tych instrumen-
tów gwarantuje niekonwencjonalne 
brzmienie. W dodatku, w utworach 
Rosendala, właśnie jak w kuchni, pi-
traszą się elementy klasyki, rocka, jaz-
zowej improwizacji czy ślady folku. 
Dzięki temu jego płyty wyróżniają się 
na tle innych wydawnictw.

Nie jest to przy tym sztuka dla sztuki. 
Pomimo tak egzotycznego brzmienia  
i bogactwa użytych środków, kompo-
zycje Duńczyka brzmią lekko, muzyka 
płynie swobodnie i cieszy nasze uszy. 
Pomaga w tym bardzo dobra, klarowna 
realizacja firmy Stunt.

Lepiej się więc nie zastanawiać, z czego 
Peter Rosendal przyrządził swoje ko-
lejne danie. Zamiast tego dajmy się po-
rwać jego niezwykłej wyobraźni.   n

Marek Romański

Jakob Dinesen
Yasmin
Stunt 2014

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

46-letni saksofonista tenorowy Ja-
kob Dinesen to w Danii prawdziwa 
gwiazda. Elegancki, inteligentny i bły-
skotliwy, medialnie wyrósł już dawno 
ponad ortodoksyjne środowisko jazzo-
we. Trudno byłoby mu jednak osiągnąć 
taką pozycję, gdyby nie głęboki, chra-
pliwy i zmysłowy ton jego instrumen-
tu, którym posługuje się równie efek-
townie, jak starzy mistrzowie pokroju 
Stana Getza. Czy można sobie wyobra-
zić lepszy repertuar dla takiego sakso-
fonisty niż jazzowe ballady?

Do takiego wniosku doszedł też  
i Dinesen. Zebrał więc mocną ekipę ro-
daków wprawionych w uwodzeniu serc 
niewieścich improwizowanymi poście-
lówkami. Dodał do tego, w paru miej-
scach, kwartet smyczkowy i nagrał pły-
tę, która, użyta wraz z butelką dobrego 
wina, w pokoju dyskretnie oświetlo-
nym świecami, zapewni każdemu męż-
czyźnie przychylność partnerki.

Odsuwając na bok żartobliwy ton, 
„Yasmin” to dobra, stylowo zagrana 
i znakomicie nagrana płyta z kilko-
ma standardami i wcale nie gorszymi 
kompozycjami lidera. Wszystko tu 
jest na swoim miejscu – wykonanie, 
feeling, swing i to firmowe brzmienie 
tenoru. Nie od dziś wiadomo, że bal-
lady, wbrew pozorom, należą do naj-
trudniejszych wyzwań dla muzyków.  
W tych powolnych tempach nie ukry-
je się żadna niekompetencja, a każda 
pomyłka natychmiast kłuje słuchacza  
w uszy. Jakob Dinesen i jego koledzy 
zaliczyli ten egzamin bezbłędnie!   n

Marek Romański


