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Pawe! Kaczmarczyk 
Audiofeeling Band
Complexity in Simplicity
ACT 2009
Dystrybucja: Gigi 

Muzyka: !!!!!
Realizacja: !!!!!

Po doskonale przyj´tym „Audiofee-
lingu” (ARMS Records 2007) Pawe!
Kaczmarczyk znów zaskoczy! fanów. Jego 
najnowsza p!yta – „Complexity in Sim-
plicity” zosta!a wydana pod szyldem pre-
sti˝owej ACT Music. W wytwórni tej 
nagrywali m.in. Esbjorn Svensson Trio
oraz Lars Danielsson z Leszkiem Mo˝-
d˝erem. Kaczmarczyk jest jednak pierw-
szym polskim muzykiem, który wyda!
tam swój album jako lider.

Repertuar obejmuje 11 utworów,
wszechstronnie prezentujàcych Kaczmar-
czyka w roli kompozytora, aran˝era, pia-
nisty i szefa zespo!u. Muzyka jest zró˝-
nicowana pod wzgl´dem stylistycznym
(nowoczesny jazz akustyczny z elementa-
mi europejskimi), wyrazowym i brzmie-
niowym. Kaczmarczyk wykorzystuje ró˝-
ne sk!ady: trio fortepianowe, kwartet 
z saksofonem lub klarnetem basowym,
kwintet, septet oraz dwie sekcje rytmiczne. 

Owa ró˝norodnoÊç pozostaje jednak
doskonale zorganizowana, zaÊ p!yta ma
wyrazisty charakter i logicznà struktur´ 
z introdukcjà, rozwini´ciem, mocnym 
fina!em i kodà, pozostawiajàcà s!uchacza
w stanie pewnego zawieszenia. Ta kon-
strukcja sprawia, ˝e album stanowi spójnà
ca!oÊç i najlepiej wys!uchaç go przy jed-
nym podejÊciu. 

„Complexity in Simplicity” to wa˝ny
moment w rozwoju m!odego artysty, po-
strzegajàcego sztuk´ dêwi´ku w sposób
kompleksowy, syntetyczny i bardzo Êwia-
domy. Goràco polecam! "

Bogdan Chmura

Etno Funky Show
Ekle
Luna Music 2009

Muzyka: !!!!"
Realizacja: !!!!"

Czego tu nie ma! Jest tytu!owe etno –
ba!kaƒskie, afrykaƒskie, cygaƒskie i kto
wie, jakie jeszcze. Jest funky, soul, hip-
-hop; jest i jazz (fantastyczna wersja wo-
kalna „Take Five” Paula Desmonda). Jest
nawet fragment poezji wieszcza („Grób
Agamemnona” S!owackiego). Ch´tny
znajdzie tu równie˝ co niemiara innych
gatunków, rodzajów i tropów. Lepiej jed-
nak tego nie robiç, tylko oddaç si´ czystej,
nieskr´powanej zabawie. 

Taka bowiem uroda inspiratora projek-
tu – Sambora Dudziƒskiego. Ten aktor,
performer, perkusjonista, a przede wszyst-
kim – wokalista nie znosi ˝adnych granic,
szufladek ani klasyfikacji. Ka˝dy, kto mia!
przyjemnoÊç uczestniczyç w jego „one
man show”, wie, ˝e rozmaite dziedziny
sztuki potrafi bezkonfliktowo !àczyç w ca-
!oÊç przepe!nionà swoistym poczuciem
humoru. 

Tak te˝ si´ dzieje w przypadku tej p!yty.
Nie ma przy tym znaczenia, ˝e oprócz
Dudziƒskiego gra tu ca!a plejada Êwiet-
nych polskich muzyków. Nieposkromio-
na i pe!na energii aura Sambora dzia!a na
wszystkich.

Ma!o mam na pó!ce nagraƒ, które 
zawsze i w ka˝dych okolicznoÊciach sà 
w stanie poprawiç mi nastrój. JakoÊ tak
wi´cej zebra!o mi si´ muzyki dosmucajà-
cej, a nawet mrocznej. Nowy album Sam-
bora Dudziƒskiego z pewnoÊcià pomo˝e
mi wype!niç t´ luk´.

Od czasu, gdy wpad! mi w r´ce, opusz-
cza szufladk´ mojego odtwarzacza tylko
na chwil´, by wkrótce powróciç i zawsze
swoje zadanie spe!nia bezb!´dnie! "

Marek Romaƒski

Vassilis 
Tsabropoulos
The Promise
ECM 2009
Dystrybucja: Universal

Muzyka: !!!""
Realizacja: !!!!!

Vassilis Tsabropoulos zas!ynà! jako je-
den z najlepszych greckich interpreta-
torów XIX- i XX-wiecznej literatury pia-
nistycznej. Podobnie jak spore grono 
klasycznie wykszta!conych pianistów za-
interesowa! si´ jednak rozszerzeniem
swojej palety Êrodków wyrazu o improwi-
zacj´. 

Od razu warto zaznaczyç, ˝e jazz w wy-
konaniu konserwatoryjnie wytrenowa-
nych Europejczyków to zupe!nie inna 
para kaloszy ni˝ to, co si´ pod tym poj´-
ciem rozumie w USA. O ile jednak pierw-
sze nagrania Tsabropoulosa  dla ECM-u
nosi!y jeszcze znamiona jazzowej interak-
cji i tradycyjnie rozumianej improwiza-
cyjnoÊci, to na „The Promise” ze Êwiecà
ich szukaç.

Najnowszy album Greka to w!aÊciwie
zbiór etiud na fortepian solo. Jego j´zyk
muzyczny wywodzi si´ z europejskiej 
tradycji romantycznej, poszerzonej o im-
presjonistyczne skale ca!otonowe. Jak to
cz´sto w przypadku p!yt monachijskiej
wytwórni bywa, muzykà rzàdzi prze-
strzeƒ. Rozumiana nie tylko jako miejsce
nagrania i jego pog!os, ale tak˝e odleg!oÊç
pomi´dzy dêwi´kami, w której mogà one
swobodnie wybrzmiewaç.

Na p!ycie dominujà krótkie, jakby nie-
dokoƒczone frazy, sprawiajàce wra˝enie
niedopowiedzenia, szkicu, ulotnoÊci. I ta-
kie by!o zamierzenie autora, choç w du˝ej
dawce, niestety, muzyka Tsabropoulosa
staje si´ przewidywalna, by nie powie-
dzieç: nu˝àca. Sà tu jednak momenty,
które potrafià zachwyciç swojà szlachetnà
prostotà. "

Marek Romaƒski
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