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Braun/Whalum/Brown
BWB
Mack Avenue 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Pod szyldem BWB kryje się trój-
ka amerykańskich muzyków: trębacz 
Rick Braun, saksofonista Kirk Whalum 
oraz gitarzysta Norman Brown. Trze-
cia płyta tria, zatytułowana po prostu 
„BWB”, przynosi 10 utworów, utrzy-
manych w większości w klimacie funky  
i r’n’b. Przebojowa konwencja albumu 
jest poparta bogatym aparatem wyko-
nawczym, w który zaangażowano wielu  
muzyków.

Nagrania z tej płyty to znakomicie 
spreparowana mieszanka jazzu, r’n’b, 
soulu i funky. Świetnie zaaranżowa-
ne i zarejestrowane według najnowo-
cześniejszych technik, brzmią świeżo  
i oryginalnie. W wielu z nich dostrze-
żemy wpływy afrobeatu, echa muzyki 
dyskotekowej lat 70., a nawet posmak 
orientu.

Nasączenie utworów elektryzującymi 
partiami gitary oraz ciekawie zaaranżo-
wanymi tercjami instrumentów dętych 
to niewątpliwie największe atrybuty 
tego wydawnictwa. Innym ważnym 
składnikiem jest realizacja nagrań.

Taki album doskonale się sprawdzi  
w czasie letnich wieczorów, zarówno 
jako tło, jak i muzyka, w której można 
się zasłuchać.   n

Robert Ratajczak

Danielsson/Neset/Lund 
Sun Blowing
ACT 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Grę Mariusa Neseta krytycy jazzowi 
opisują jako połączenie mocy Breckera 
i tonalnej delikatności Garbarka. Naj-
nowszy album norweski saksofonista 
zrealizował w trio, z sekcją, której skład 
wygląda jak marzenie: Lars Danielsson 
(kontrabas) i Morten Lund (perkusja).

Do spotkania muzyków w kopenha-
skim Millfactory Studio doszło z inicja-
tywy Mortena Lunda, który już w roku 
2012 postanowił, gdy tylko nadarzy się 
okazja, zaprosić Danielssona i Neseta 
do Danii na wspólną sesję. O ile Lund 
i Danielsson mieli już okazję współpra-
cować i od lat doskonale znają swoje 
możliwości, o tyle dla Neseta miało to 
być pierwsze spotkanie z dwoma star-
szymi kolegami. Trwająca zaledwie 
kilka godzin sesja z 2014 roku zaowo-
cowała materiałem doprawdy zachwy-
cającym. 

Kompozycje zarejestrowano w atmo- 
sferze zrozumienia wzajemnych intencji 
i oczekiwań. Tym samym zawiązała się 
nić porozumienia i improwizacyjna sym-
bioza, której efektem jest ogrom sponta-
nicznych, niezaplanowanych wcześniej 
rozwiązań. 

Nawet w katalogu tak szacownej wy-
twórni jak ACT muzyka ta lśni wyjątko-
wym blaskiem, pozostawiając wrażenie 
obcowania z jednym z najwspanialszych 
albumów europejskiego jazzu drugiej 
dekady XXI wieku.   n

Robert Ratajczak

Jane Ira Bloom
Early Americans
Outline 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Amerykańska saksofonistka Jane Ira 
Bloom już od 35 lat pozostaje wierna 
saksofonowi sopranowemu. Od zawsze 
zafascynowana stylem Steve’a Lacy, ma 
na koncie kilkanaście autorskich albu-
mów oraz wspólne nagrania z takimi 
mistrzami, jak Fred Hersch, Charlie 
Haden czy Kenny Wheeler, a także nie-
zliczoną ilość koncertów w najbardziej 
prestiżowych klubach jazzowych za 
Oceanem. 

Mówi się o niej: „muzyk, który od-
mówił Ellingtonowi”, bowiem przed 
laty, by nie przerywać studiów na uni-
wersytecie, zdecydowała się odrzucić 
propozycję dołączenia do prestiżowego 
big bandu Duke’a Ellingtona.

„Early Americans” z 2016 roku to al-
bum nagrany w konwencji tria, z kon-
trabasistą Markiem Heliasem i perkusi-
stą Bobbym Previte. Poza 12 własnymi 
kompozycjami Jane Iry przynosi też 
wieńczącą całość wyjątkową interpre-
tację słynnego standardu Leonarda 
Bernsteina i Stephena Sondheima „So-
mewhere”.

„Early Americans” to kolejny dowód 
na słuszność statusu Jane Iry Bloom 
jako artystki jedynej w swoim rodza-
ju. Ciekawy jednak wydaje się fakt, 
że jej ogromna popularność i prestiż  
w środowisku jazzowym za Oceanem 
nie przekładają się na coraz bardziej 
sterylny rynek europejski.   n

Robert Ratajczak


