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Wytwórnia ECM promuje nie tylko 
gwiazdy jazzu, ale tak!e muzyków mniej 
znanych, lecz zas"uguj#cych na baczniej-
sz# uwag$. Jednym z nich jest pianista 
Wolfert Brederode (rocznik 1974), nale-
!#cy do czo"ówki m"odej sceny holender-
skiej. Z Eicherem wspó"pracuje od 2006 
(album z wokalistk# Susanne Abbuehl). 
Rok pó%niej nagra" autorski „Currents”,  
a ostatnio, w tym samym sk"adzie (Clau-
dio Puntin – klarnet, Mats Eilertsen – 
kontrabas, Samuel Rohrer – perkusja) – 
„Post Scriptum”.

P"yta zawiera dopracowane kompozycje 
(g"ównie autorstwa lidera), nawi#zuj#ce 
do korzeni europejskich (eksponowanie 
melodyki, czyste brzmienie, harmonia). 
Brederode proponuje szereg oryginalnych 
rozwi#za&, polegaj#cych na zestawianiu 
do'( odleg"ych elementów, ale bez naru-
szania idei akustycznego jazzu i estetyki 
ECM-u. 

Przyk"adem mo!e by( utwór „Angelico”, 
w którym 'piewne motywy, grane przez 
kontrabas arco (brzmi jak wiolonczela), 
"#cz# si$ z powtarzanymi akordami for-
tepianu, delikatnym hip-hopowym pul-
sem i „skandynawskim spleenem”. Warto 
zwróci( uwag$ na rozpoczynaj#cy album 
utwór „Meander”, z pe"n# uroku kantyle-
n# i „meandryczn#” harmoni#. 

Drugim bohaterem p"yty jest rewelacyj-
ny klarnecista Claudio Puntin. Przepi$kny, 
ciep"y ton jego instrumentu dodaje muzy-
ce niezwyk"ej aury. Gor#co polecam!  ■

Bogdan Chmura
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„Tym, co "#czy muzyków naszego ze-
spo"u, jest mi"o'( do bluesa” – powiedzia" 
Jarek )mietana w czasie jednego z koncer-
tów promuj#cych ten album. To uczucie 
trwa zreszt# od lat. Tandem )mietana-Ka-
rolak na ka!dej wspólnej p"ycie przemyca 
bluesowe klimaty.

Najnowszy kr#!ek jest podró!# przez 
histori$ tej muzyki od czasów W.C. Han-
dy’ego (kompozytora i badacza bluesa)  
i Spencera Williamsa („Basin Street Blu-
es”) do Charliego Mingusa („Good Bye 
Pork Pie Hat”), twórcy najbardziej wy-
ra*nowanych i ekspresyjnych kompozy-
cji utrzymanych w bluesowej stylistyce. 
W repertuarze nie zabrak"o te! utworów 
napisanych przez obu liderów (uwaga  
na krótkie „interludia” grane solo przez 
Karolaka). 

Pomys", by miesza( histori$ ze wspó"-
czesno'ci#, okaza" si$ tra*ony. Kolejne 
plusy to: rozbudowany i zmieniaj#cy si$ 
sk"ad zespo"u z trójk# wokalistów (A-Star, 
Karen Edwards, Bill Neal), sekcj# d$t#  
i solistami oraz znakomite aran!e autor-
stwa obu liderów. Mimo wyeksponowania 
partii )mietany i Karolaka, p"yta jest dzie-
"em kolektywnym – ka!dy z wykonawców 
wyra%nie zaznaczy" na niej swój udzia". 

Muzyka wyró!nia si$ 'wietnym brzmie-
niem, zró!nicowan# ekspresj# i dojrza"# 
postaw# wykonawców wobec wielkiej blu-
esowej tradycji. P"yta z pewno'ci# spodo-
ba si$ nie tylko mi"o'nikom bluesa, ale te! 
fanom jazzu, fusion i soulu.  ■

Bogdan Chmura
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Samuel Blaser jest jednym z najbardziej 
wszechstronnych puzonistów europej-
skich. Pochodzi ze Szwajcarii. Studiowa" 
muzyk$ klasyczn#; gra" jazz z Clarkiem 
Terrym, Philem Woodsem, Buddym De 
Franco. Udziela si$ w kwartetach, triach, 
duetach i solo. Wyst$powa" w Polsce, 
gdzie by" ciep"o przyjmowany.

Jego najnowsza p"yta, nagrana m.in.  
z legendarnym perkusist# Paulem Motia-
nem, zosta"a zarejestrowana w ubieg"ym 
roku w Nowym Jorku. 

Album zawiera opracowania tematów 
zaczerpni$tych z dzie" w"oskich kompozy-
torów wczesnego baroku: Monteverdiego, 
Frescobaldiego, Mariniego. Ca"o'( utrzy-
mano w konwencji lekkiego free. Tematy 
s# podawane w formie mniej lub bardziej 
(druga wersja „Ritornello”) dos"ownego 
cytatu, a nast$pnie przetwarzane i ozda-
biane kontrapunktami fortepianu.

Blaser odchodzi daleko od orygina"ów. 
Muzyka ma jednolity, kontemplacyjny 
charakter. Dominuj# wolne i umiarkowa-
ne tempa oraz swobodne metrum. Wio-
d#cym instrumentem jest puzon. Blaser 
stosuje bogat# artykulacj$, technik$ mul-
tifoniczn#; tworzy efekty kolorystyczne  
i szmerowe, ale nigdy nie gra przeciw-
ko instrumentowi. Nie u!ywa d%wi$ków 
agresywnych; pozostaje subtelnym liry-
kiem. )piewne, delikatne brzmienie pu-
zonu kontrastuje z nerwowymi, ostrymi 
solówkami pianisty Russa Lossinga. War-
to sobie zada( troch$ trudu, by pozna( ten 
intryguj#cy album.  ■

Bogdan Chmura
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