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du!ej mierze ju! sam autor tej 
zgrabnej de"nicji wyra!a istot# 

King Crimson. Fripp – wirtuoz, 
geniusz i ekscentryk – jest tak wyj$tkowy, 
jak zespó%, któremu przewodzi. Gdy inni gi-
tarzy&ci w czasie koncertów szalej$ w &wie-
tle re'ektorów, on z powa!n$ min$ siedzi 
na krze&le gdzie& z boku sceny lub wr#cz 
schowany poza ni$. Inspiracje czerpie raczej  
z awangardowego jazzu i klasyki ni! z bluesa 
i rock’n’rolla. Chocia! jest lewor#czny, gra 
na standardowej gitarze. Sumiennie (wiczy 
i prowadzi kursy szkoleniowe, przez które 
przewin#%o si# ju! ponad 3000 gitarzystów. 
Wypowiada si# aforyzmami, niczym "lozof 
albo natchniony prorok muzyki. U!ywa 
wymy&lonej przez siebie techniki zap#tlania 
gitarowych fraz („frippertronics” i „sound-
scapes”) oraz autorskiego sposobu strojenia 
instrumentu („New Standard tuning”). Bra% 
udzia% w powstaniu ponad siedmiuset (sic!) 
p%yt z przeró!nych gatunków muzycznych. 

Jego gitar# mo!na us%ysze(… w czasie uru-
chamiania systemu operacyjnego Windows 
Vista!

Prowadzona przez Frippa przez cztery 
dekady grupa King Crimson by%a wielo-
krotnie przez niego zawieszana i przywra-
cana do !ycia. Sk%ania%a si# ku stylistyce 
jazzowej, new wave’owej i hardrockowej. 
Pozostawi%a po sobie niezliczon$ ilo&( 
albumów koncertowych oraz trzyna&cie 
d%ugograj$cych p%yt studyjnych. Ostat-

nia – „)e Power To Believe” – ukaza%a si#  
w 2003 roku. Od czasu promuj$cej j$ trasy 
koncertowej zespó% przeszed% przez ró!ne 
stadia... nieistnienia.

Najbli!szy pe%nej reaktywacji King 
Crimson by% w 2008, gdy w od&wie!onym 
sk%adzie (Fripp, Adrian Belew: gitara, Tony 
Levin: bas, Pat Mastelotto i Gavin Harri-
son – perkusja) grupa zagra%a kilkana&cie 
koncertów w USA. Nic jednak nie wysz%o 
z zapowiadanej na kolejny rok trasy. Nie 
powsta% te! materia% na nowy album. Pod 
koniec 2010 Fripp, za po&rednictwem swo-
jego internetowego dziennika, oznajmi%, !e 
„prze%$cznik przy nazwie King Crimson 
zostaje ustawiony w pozycji »o*«”.

Niejako na pocieszenie, w tym samym 
wpisie zapowiedzia% premier# jednego  
z kolejnych swoich albumów, którego pre-
miery oczekuje z „ekscytacj$ i du!ym za-
interesowaniem”. Swój nowy zespó% okre&li% 
wówczas jako „ProjeKct Seven”. Nazwa ta 
ma jednoznaczny sens, nawi$zuje bowiem 
do kilkunastoletniej tradycji.

Historia „ProjeKctów” si#ga lat 90. XX 
wieku, gdy reaktywowany po dziesi#ciu 
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latach letargu King Crimson objawi% si# 
&wiatu w formacie „double trio”. Zgodnie  
z nazw$, ówczesne szeregi Karmazynowe-
go Króla tworzy% podwójny sk%ad muzyków  
z typowego trzyosobowego zespo%u roc-
kowego; odpowiednio: dwóch gitarzystów, 
basistów i perkusistów. Bill Bruford i Pat 
Mastelotto eksperymentowali z instrumen-
tami perkusyjnymi oraz elektronik$. Trey 
Gunn i Tony Levin bardziej ni! na gitarach 
basowych grali na stickach – wielostru-
nowych instrumentach %$cz$cych cechy 
gitary basowej i elektrycznej (drugi z nich 
si#ga% te! m.in. po elektryczny kontrabas). 
Ca%$ mas# gitarowych technik i niestandar-
dowych chwytów, jak np. u!ycie wiertarki, 
wprowadzali do swojej gry Belew i Fripp. 
W tym unikalnym sk%adzie sze&cioosobo-
wy King Crimson nagra% EP-k# „Vrooom”  
i p%yt# d%ugograj$c$ „)rak” oraz wyru-
szy% w &wiatowe tournée. W jego ramach 
kultowy zespó% po raz pierwszy zawita% do 
Polski.

Po okresie intensywnego koncertowa-
nia panowie zdecydowali si# na niezwyk%y 
krok. Zamiast zaprzesta( dzia%alno&ci lub 
nagra( now$ p%yt#, postanowili si# podzie-
li( na mniejsze jednostki. Nazwane „FraKc-
talami” lub cz#&ciej: „ProjeKctami”.

Decyzja mia%a uzasadnienie logistyczne: 
mniejszymi zespo%ami wygodniej i oszcz#d-
niej by%o zarz$dza(. Stanowi%o to u%atwienie, 
zw%aszcza !e ka!dy z cz%onków sze&ciooso-
bowego King Crimson mia% w%asne projekty 
poboczne i zobowi$zania zawodowe, które 
trudno by%o ze sob$ pogodzi(.

Wa!niejsze jednak, !e to rozwi$zanie 
otwiera%o przed muzykami zupe%nie nowe 
mo!liwo&ci. Bill Bruford, zanim zupe%nie 
zarzuci% granie muzyki rockowej na rzecz 
jazzu, wspomina% w wywiadach, !e najbar-
dziej m#czy go powtarzalno&( rocka: granie 
co wieczór tych samych piosenek w podob-
nych aran!acjach. King Crimson z pewno-
&ci$ dawa% wi#ksze pole do improwizacji 
ni! wiele innych zespo%ów rockowych, ale 
to ProjeKcty, jak !adne inne wcze&niejsze 
wcielenie Króla, pozwoli%y wyeliminowa( 
z grania rutyn#.

Wyst#powa%y one przewa!nie tylko 
kilka razy, w znacznie bardziej kameral-
nych salach ni! 'agowa formacja Frip-
pa. Prezentowa%y si# wi#c przed bardziej 
„wyselekcjonowan$” publiczno&ci$ i na 
zupe%nie innych zasadach. Nie by%y obar-
czone brzemieniem spe%niania oczekiwa+ 
fanów, chc$cych us%ysze( znane piosenki 
ulubionej grupy. Wa!ne te!, !e zgodnie  
z intencj$ Bruforda, grano g%ównie materia% 
improwizowany. Przy czym improwizacje 
te, zgodnie z crimsonowym zwyczajem, 

nie oznacza%y kilkuminutowych solówek 
jednego z instrumentalistów na tle akom-
paniuj$cej mu reszty. By%a to raczej rów-
noprawna rozmowa, w czasie której ka!dy  
z muzyków dostosowuje si# do tego, co ro-
bi$ inni, jak równie! do tego, co si# dzieje 
poza ni$. W swoim dzienniku Trey Gunn 
t%umaczy%, !e przy takiej formie koncer-
towania ka!dy element przek%ada si# bez-
po&rednio na gran$ muzyk#. Inaczej wi#c 
rozwija%y si# improwizacje w zale!no&ci 
od akustyki i jako&ci nag%o&nienia sali,  
w której wyst#powa% dany ProjeKct. Ró!-

nie kszta%towa% si# te! repertuar, zale!nie 
od tego, jak reagowa%a publiczno&(. Wp%yw 
mia%o nawet to, czy w czasie koncertu wi-
downia sta%a, czy siedzia%a.

Jak na ironi#, te pomniejszone sk%ady sta-
%y si# niejako King Crimson podniesionym 
do kwadratu. By%y nieprzewidywalne, nie-
sztampowe i szalenie nowatorskie; nawet 
jak na standardy Frippa. Muzycy &mia%o 
eksperymentowali i „odje!d!ali” w ró!nych 
kierunkach – od ambientowej elektroniki  
i free jazzu, po industrialnego hard rocka.

Rejestracj# wi#kszo&ci z oko%o 50 wyst#-
pów czterech podstawowych ProjeKctów 
mo!na odp%atnie &ci$gn$( z archiwum 
Frippa na stronie http://www.dgmlive.com. 
Mniej wnikliwych powinien zadowoli( 
dwup%ytowy album „)e Deception of )e 
Trush”, stanowi$cy swoisty „)e Best of”. 
Chyba jednak najlepszym sposobem na 
zapoznanie si# z FraKctalami jest zestaw, 
obejmuj$cy cztery albumy prezentuj$ce 
ró!ne wcielenia grup w wersjach koncerto-
wych. ,wietnie oddaje ducha ProjeKctów  
i ukazuje ró!nice mi#dzy nimi.

Twórczo&( FraKctali %$czy eksperymen-
talny charakter, eklektyzm i nie%atwa w od-
biorze forma. Wyra-nie spaja je gitara Frip-
pa – jedynego cz%onka wszystkich sk%adów. 
Lawiruje ona mi#dzy koj$cymi d-wi#kami 
soundscape’ów, ostrymi solówkami i ci#!-
kimi, przesterowanymi ri*ami. Tym, co 
najwyra-niej odró!nia od siebie poszcze-
gólne projekty, jest perkusja.

ProjeKct One charakteryzuj$ akustyczne 
b#bny Billa Bruforda. W tym mniej wi#cej 
czasie zako+czy% on swoj$ przygod# z per-
kusj$ elektroniczn$ i powróci% do klasycz-

nego zestawu. Wspó%tworzona przez niego 
i Levina sekcja rytmiczna odzwierciedla 
jazzowe fascynacje Bruforda i zapowiada 
pó-niejsz$ wspó%prac# obu panów w jazz-
rockowej supergrupie B.L.U.E. (stworzonej 
wspólnie z Davidem )ronem i Chrisem 
Bottim).

Chocia! ProjeKct One by% pierwszym  
z zaplanowanych, to pierwszym zreali-
zowanym FraKctalem by% ProjeKct Two 
(Belew/Gunn/Fripp). Równie! wyró!nia 
go perkusista. W tej nietypowej dla siebie 
roli wyst#puje tu bowiem Adrian Belew, 
wygrywaj$cy industrialne rytmy na elek-
tronicznej perkusji V-Drums. Przy okazji 

Trio Stick Men (Michael Bernier,  
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warto doda(, !e P2, 
jako jedyny z FraKc-
tali 1-4, zarejestro-
wa% materia% w studiu. B%yskawiczna 
sesja nagraniowa, której efektem jest p%y-
ta „Space Groove”, mia%a w sobie du!o  
z improwizacji, wi#c zachowa%a ducha 
spontaniczno&ci koncertowych ProjeKc-
tów. Sk%ad ten mia% zreszt$ wiele okazji 
do zaprezentowania si# na !ywo. Zagra% 
najwi#cej, bo ponad 30 koncertów. Cz#&(  
z improwizowanych w ich czasie nagra+ 
tra"%a na kr$!ek „Live Groove”.

Z kolei FraKctale o numerach 3 i 4 sporo 
charakteru zawdzi#czaj$ Patowi Mastelot-
to. Amerykanin %$czy akustyczn$ i elek-
troniczn$ perkusj# z odtwarzanymi z au-
tomatu loopami. Ta mieszanka powoduje, 
!e koncertowe p%yty „Masque” P3 i „West 
Coast Live” P4 brzmi$ jeszcze nowocze-
&niej ni! P1 i P2.

Zgodnie z za%o!eniem, cztery podgrupy 
sta%y si# laboratorium pomys%ów. Wy%oni%y 
si# z nich zal$!ki kompozycji rozwini#tych 
nast#pnie na crimsonowych p%ytach; nowy 
styl i format czteroosobowego sk%adu ze-
spo%u. W roku 2000 kwartet Fripp/Belew/
Gunn/Mastelotto ju! jako King Crim-
son nagra% album „)e ConstruKction of  
Light”. W czasie tej samej sesji nagraniowej, 
jako ProjeKct X, sk%ad ten zarejestrowa% 
drugi, bardziej eksperymentalny i w swo-
im dziwactwie bli!szy ProjeKctom album 
„Heaven and Earth”. Ten ponownie niety-
powy, bo ograniczony do p%yty studyjnej, 
FraKctal by% ostatnim na sze&( lat. Wów-
czas powsta% nowy, okraszony numerem 6, 
najbardziej z dotychczasowych ascetyczny.

ProjeKct Six stworzy% 
duet: Robert Fripp i Ad-
rian Belew. Minizespó% 
powróci% do stylu im-
prowizowanych wyst#-
pów, których da% kilka 
jako support na trasie 
koncertowej Porcupine 
Tree.

Tu ko+czy%a si# hi-
storia ProjeKctów, nie- 
d%ugo pó-niej – po kil-
ku koncertach w 2008 
roku – sko+czy%a si# te! 
historia King Crimson.  
W 2011 r. zmaterializowa% 

si# jednak zespó% zapowie-
dziany na blogu Frippa jako 
„ProjeKct Seven”. Wydany 
przez niego album – „A Scar-
city of Miracles” – pojawi% si# 

w ko+cu pod dwoma szyldami: 
Jakszyk, Fripp and Colins oraz 
A King Crimson ProjeKct. 

T# drug$ nazw# usprawiedli-
wia fakt, !e utworzyli go muzycy mniej 
lub bardziej zwi$zani z King Crimson. Do 

Frippa do%$czyli Jakko Jakszyk, gitarzysta 
i wokalista grupy 21st Century Schizoid 
Band, wykonuj$cej utwory z pierwszych 
czterech p%yt Karmazynowego Króla, oraz 
saksofonista Mel Collins, w którego CV 
znajduje si# King Crimson i imponuj$ca 
lista innych wykonawców. Sk%ad uzupe%-
nili cz%onkowie ostatniej sekcji rytmicz-
nej KC: Gavin Harrison i Tony Levin.  
„W tak du!ym st#!eniu crimsonowych ge-
nów – t%umaczy% Fripp – zespó% ze zwyk%e-
go projektu pobocznego sta% si# kolejnym 
ProjeKctem; krewnym Króla, cho( takim, 
który nigdy wcze&niej nie by% znany swojej 
rodzinie”.

Album „A Scarcity of Miracles” powsta% 
niespodziewanie, jako efekt niezobowi$zu-
j$cego spotkania Jakszyka i Frippa. Zareje-
strowanym szkicom muzycznym struktur# 
piosenek nada% pierwszy z nich. Do kom-
pozycji dograli nast#pnie swoje partie Col-
lins, Levin i Harrison. Zawarto&( p%yty nie 
przypomina wi#c dotychczasowych Pro-
jeKctów ze wzgl#du na jej bardziej piosen-
kow$ natur# i sposób nagrania. Nie by%o 
tu bezpo&redniej interakcji pomi#dzy in-
strumentalistami, a stopniowe dodawanie 
warstw. Powsta%o tak kilka dobrych utwo-
rów, ale brakuje im rozmachu, z którym 
dzia%a% dotychczas Król. A King Crimson 
ProjeKct nie jest wi#c ani ProjeKctem, ani 
King Crimson. Niemniej u!ycie tej nazwy 
sugeruje, !e, niestety, „innego Karmazyno-
wego Króla nie b#dzie”.

Có!, Król mo!e odszed%, ale pozostawi% 
po sobie nie tylko tego ksi#cia. Przez King 
Crimson przewin#%o si# tylu wyj$tkowych 
muzyków, !e wystarczy, by spotka%o si# 
dwóch, a powstanie nieco magii. A spoty-
kaj$ si# nader cz#sto. Nawet ci, którzy nie 
grali w grupie w tym samym czasie. Np. 
skrzypek i klawiszowiec Eddie Jobson wy-
st#powa% przy ró!nych okazjach z Levinem 
i Gunnem, chocia! ich wspó%praca z King 
Crimson mia%a miejsce w ró!nych deka-
dach. Wydaje si#, !e unikalne do&wiadcze-
nie uczestnictwa w zespole Frippa predys-
ponuje muzyków do wspólnej pracy.

Na Warsaw Summer Jazz Days w 2010 
roku, na jednej scenie pojawili si# Levin, 
Mastelotto i Gunn. W 2008 roku, jako 
Crimson Project, wyst$pili wspólnie w Ro-
sji Belew, Levin, Mastelotto i Jobson. Trzej 
pierwsi wymienieni grywaj$ te! razem  
w trakcie koncertów swoich przesyconych 
duchem Króla zespo%ów: Adrian Belew 
Trio oraz Stick Men. W&ród innych po-
dobnych sk%adów mo!na wymienia( grupy 
HoBoLeMa, TU, KTU czy B.L.U.E. 

Dzi#ki nim i ró!nym projektom Frippa 
bezkrólewie nie jest a! tak dokuczliwe.  ■

3URMH.FW�;�ļ�HNVSHU\PHQWDOQD�Sï\WD� 
VWXG\MQD�]DUHMHVWURZDQD�MHGQRF]HĂQLH� 
]�����NUÈĝNLHP�.LQJ�&ULPVRQ�

3ï\WD�]HVSRïX�]DSRZLHG]LDQD�MDNR�VLöGP\�
]�3URMH.FWöZ��ķ$�6FDUFLW\�RI�0LUDFOHVĵ�

2NïDGNL�RğFMDOQLH�Z\GDQ\FK� 
3URMH.FWöZ�QXPHU������ 
(wersja studyjna  
i koncertowa), 3 i 4.
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