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Frank Kimbrough
Solstice
Pirouet 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Frank Kimbrough to nowojorski pia-
nista, który w ostatnich latach przyczy-
nił się do rozwoju sztuki gry zespołowej. 
Znamy go z nagrań solowych, duetów  
z Lee Konitzem, Scottem Robinsonem, 
Joe Locke’em i Paulem Bleyem. Współ-
pracował też z kwartetem Deweya 
Redmana i Orkiestrą Marii Schneider,  
a także działał w ramach własnego tria. 
W ostatniej formule powstał omawiany 
album – „Solstice”, na którym Kimbrou- 
ghowi sekundują wieloletni „towarzy-
sze broni”: basista Jay Anderson i per-
kusista Jeff Hirshfield.

Muzyka Franka Kimbrougha jest 
wysublimowana i pełna gracji, choć 
chwilami pojawiają się w niej również  
atonalne szaleństwa. Pianista ledwie 
muska klawisze opuszkami palców, ale 
potrafi przy tym pokazać emocje. To-
warzysząca mu sekcja to zarówno ide-
alni sekundanci, intuicyjnie odnajdują-
cy się w wyznaczonej formule, jak też 
kreatywni muzycy. Pokazują twórczy 
zmysł, idealnie sprawdzający się w tej 
konfiguracji.

Mimo że program jest zbiorem utwo-
rów napisanych przez ośmiu kompozy-
torów, całość brzmi spójnie i zachowuje 
indywidualny charakter.   n

Robert Ratajczak

Marius Neset/ 
/London Sinfonietta
Snowmelt
ACT 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Saksofonistę Mariusa Neseta po-
znaliśmy m.in. w czasie poznańskiego 
Enter Music Festival. Wystąpił wtedy  
z Trondheim Jazz Orchestra. Oprawio-
na w orkiestrowe ramy muzyka ema-
nowała świeżością i siłą. Pokazała tak-
że nowy obszar aktywności Norwega. 
Mieści się w nim omawiany dziś album 
„Snowmelt”, na który złożyły się dwa 
utwory skomponowane i rozpisane na  
orkiestrę.

„Arches of Nature” to misternie skon-
struowana suita, której każdy element 
rozwija całość w formę o niemal symfo-
nicznym przekazie. W częściach partity 
młody kompozytor ukazuje potęgę swej 
wyobraźni i umiejętność budowania 
nastroju. Orkiestra wzmacnia rozbudo-
wane impresje i fantazyjne partie sakso-
fonu, czyniąc z utworu materię dalece 
odbiegającą od typowej jazzowej kom-
pozycji. Po cyklu siedmiu motywów 
następuje konkluzja w postaci kojącej 
kody.

Uzupełnieniem jest krótsza forma, 
oscylująca wokół estetyki orkiestry roz-
rywkowej z improwizującym solistą.

Grę Neseta krytycy nazywają „połą-
czeniem mocy Breckera i delikatności 
Garbarka”. W muzyce młodego Norwega 
dostrzegamy rozmach i liczne nawiąza-
nia do klasyki. Współczesna twórczość 
europejskich jazzmanów coraz częściej 
zaciera granice pomiędzy muzyką im-
prowizowaną a klasyczną. „Snowmelt” 
to potwierdza.   n

Robert Ratajczak

Dawid Kostka Quartet  
& Chico Freeman 
Live at Aquanet Jazz  
Festival 2016
Era Jazzu 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Koncert, jaki odbył się w ramach 
Aquanet Jazz Festival, okazał się jed-
ną z największych niespodzianek tego 
roku. Legendarny amerykański sakso-
fonista Chico Freeman, współpracow-
nik m.in. Dizzy’ego Gillespie, McCoy 
Tynera, Charlesa Mingusa czy Arta 
Blakeya, po zaledwie jednej krótkiej 
próbie z kwartetem Dawida Kostki zde-
cydował się na występ, który okrzyk-
nięto wydarzeniem o skali dalece wy-
kraczającej poza ramy kilkudniowego  
festiwalu.

Od wielu lat obecny na jazzowej sce-
nie saksofonista tenorowy ma wyjątko-
wo szerokie spektrum zainteresowań 
– od free do smooth jazzu. Nieobce 
są mu też realizacje z artystami spoza 
środowiska muzyki improwizowanej, 
jak choćby Sting czy Eurythmics. Wy-
stępując na Aquanet Freeman robił 
wrażenie muzyka, który złapał w żagle 
wyjątkowo silny wiatr inspiracji. Trud-
no było nie dostrzec, że świetnie mu 
się gra z Polakami. Zachował przy tym 
pełną demokrację, skutecznie prowo-
kując naszych jazzmanów do solówek  
i improwizacji.

Doskonale, że doszło do publikacji 
tej kolekcjonerskiej płyty. Stanowi ona 
bowiem dokument na skalę światową. 
To porcja energetycznego jazzu, ukazu-
jącego ogromny potencjał polskich in-
strumentalistów w zetknięciu z gwiazdą 
światowego formatu.   n

Robert Ratajczak
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Tord Gustavsen
What Was Said
ECM 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Choć „What Was Said” firmuje pianista 
Tord Gustavsen, główną bohaterką albu-
mu jest Simin Tander. Urodzona w Kolo-
nii córka Afgańczyka i Niemki uchodzi 
obecnie za jedną z lepiej rozpoznawal-
nych wokalistek niemieckiej i holender-
skiej sceny jazzowej.

Płytę wypełniają uduchowione songi, 
śpiewane zmysłowym altem. Muzyka łą-
czy jazz skandynawski (z mocnym wyeks-
ponowaniem motywów zaczerpniętych  
z norweskich pieśni religijnych) i, wpro-
wadzane z umiarem, elementy etniczne 
(charakterystyczne kroki interwałowe, 
melizmaty, język pasztu, sposób gry na 
bębnach Jarle Vespestada). Wykonywane 
w wolnych tempach utwory mają wyci-
szony, kontemplacyjny charakter. Tem-
peratura nieco wzrasta w „I Refused” –  
w środkowym segmencie kompozycji 
Tander śpiewa bardziej dynamicznie, 
operuje w wyższym rejestrze, a jej gło-
sowi towarzyszą rozedrgane przebiegi 
fortepianu. Podobnie dzieje się w „I Was 
Said”, głównie za sprawą wyrazistej so-
lówki Gustavsena. Uwagę zwraca „Rull”, 
grany w duecie przez pianistę i perku-
sistę, gdzie lider nawiązuje wprost do 
estetyki Keitha Jarretta. W niektórych 
kompozycjach Gustavsen wprowadza 
szczyptę elektroniki, nadając muzyce 
głębię i kolor.

Koncept stworzenia wysublimowanego, 
nasyconego pierwiastkiem duchowym al-
bumu został zrealizowany przez trio z że-
lazną konsekwencją – w efekcie powstała 
muzyka jednolita stylistycznie, ale też nie-
co monotonna w odbiorze.    n

Bogdan Chmura

Zohar Fresco
Tof Miriam
Zohar Fresco 2015

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Tof Miriam to stara hebrajska nazwa 
bębna ramowego. Instrument pochodzi 
prawdopodobnie z Bliskiego Wschodu  
i jest uważany za jeden z najstarszych na 
świecie. Wzmianki o nim można znaleźć 
już w Starym Testamencie.

Album Zohara Fresco – izraelskie-
go perkusjonisty, wokalisty i, wreszcie, 
mistrza bębna ramowego – jest hołdem 
złożonym temu instrumentowi. Oczywi-
ście, centralne miejsce zajmują blisko- 
wschodnia tradycja wykonawcza, orien-
talne skale puentowane i charaktery-
styczna rytmika. O właściwe brzmienie 
dbają Christos Barbas, grający na orien-
talnym instrumencie ney, Stratis Parade-
lis na kamanche oraz Ross Daly i Kelly 
Thoma na lirach.

To jednak tylko część dźwiękowego 
krajobrazu, w jakim porusza się Fresco. 
Niemal równie ważny jest tu jazz; w koń-
cu Izraelczyk od lat wspiera rozmaitych 
jazzmanów, by wspomnieć choćby Lesz-
ka Możdżera. O swing i jazzowe frazy 
zadbał pianista Tomer Bar. I to jeszcze 
nie wszystko. Pojawiają się bowiem echa 
muzyki latynoskiej, hinduskiej, tanga czy 
flamenco.

„Tof Miriam” to płyta niesłychanie 
kolorowa, różnorodna, nawet eklektycz-
na. Taka miała być, bo taki jest jej autor, 
który dzieli swój czas między różne ga-
tunki i stylistyki.

Nieco zabrakło, niestety, dobrych, in-
trygujących kompozycji. Przez to mu-
zyka, choć efektowna, szybko wietrzeje  
z głowy.   n

Marek Romański

The Brag Pack
Tinted
BCD Records 2016

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Międzynarodowa formacja The Brag 
Pack zawiązała się w roku 2011 z ini-
cjatywy artystów studiujących na Wy-
dziale Jazzu Konserwatorium w Am-
sterdamie. Zespół bazuje głównie na 
własnych kompozycjach, które charak-
teryzują się nowoczesnym podejściem 
do swingu i pełnymi pasji improwi-
zacjami. Skład tworzą: pochodzący  
z Węgier saksofonista Daniel Mester, 
indonezyjski pianista Sri Hanuraga, 
perkusista Andris Buikis z Łotwy oraz 
grający na gitarze basowej Niemiec Paul  
Rutschka.

Pozyskanie do składu dysponującej 
piękną barwą głosu i świetną ekspresją 
Kingi Pruś (Polska) okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Wokalizy płynnie uzupeł-
niają brzmienie. Są jak dodatkowy in-
strument o ogromnych możliwościach.

Atutem zespołu jest atrakcyjny reper-
tuar, złożony z kompozycji wszystkich 
instrumentalistów. Tworzy to rodzaj 
mozaiki ukazującej osobowość każdego 
z nich, a zarazem wypadkową wyobraź-
ni całej formacji.

W utworach The Brag Pack odnaj-
dziemy estetykę fusion, dawkę sakso-
fonowych improwizacji, impresyjną 
formę jazzowej ballady, a nawet klima-
ty chilloutowe. A wszystko to podane  
z fantazją i entuzjazmem.   n

Robert Ratajczak


