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Bill Carrothers Trio

A Night  

at the Village Vanguard
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Fortepianowe granie w stylu Billa Evan-
sa to najkrótsza recenzja tego koncerto-
wego albumu. Podobne klimaty, zbli!o- 
na melancholijna tonacja, a nawet co"  
w samym brzmieniu sprawia, !e gdy s#u-
chamy Carrothersa, przypominaj$ si% 
nagrania jego s#ynnego imiennika. 

A skoro mowa o podobie&stwach, to 
trzeba pami%ta', !e najs#ynniejsze kon-
certowe sesje Evansa odby#y si% w#a"nie 
w (e Village Vanguard (1961). Nie dzi-
wi wi%c, !e cz%sto kojarzony z jego sty-
lem Carrothers wybra# to samo miejsce, 
aby nagra' w 2009 roku dwa koncerto-
we kompakty dla audio)lskiej wytwórni 
Pirouet. W ubieg#ym roku specjali"ci od 
d*wi%ku z tej monachijskiej )rmy wy-
konali mastering i teraz, dzi%ki "wietnej 
realizacji, mo!emy si% poczu' prawie jak 
na widowni.

Znanych kawa#ków nie brakuje. Od 
„Let’s Get Lost”, przez „Time”, na „Days 
of Wine and Roses” ko&cz$c. Carrothers 
nie ograniczy# repertuaru do standar-
dów. Obok jazzowych hitów znalaz#y si% 
jego w#asne kompozycje, na przyk#ad 
utwór „Snowbound”, grany g#ównie solo, 
z cytatem z „Dla Elizy”. Dopiero w jego 
drugiej cz%"ci pojawia si% sekcja. Poza 
tym mnóstwo innych atrakcji. W sumie 
a! 140 minut wci$gaj$cej muzyki.  ■

Grzegorz Walenda

Stacey Kent

Dreamer in concert  
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„Dreamer in Concert” jest pierwszym 
albumem live Stacey Kent. Materia# zare-
jestrowano w czasie jej koncertu w Pary-
!u w maju 2011. Premiera p#yty odby#a 
si% w pa*dzierniku tego samego roku.

W repertuarze znalaz#y si% kompozycje 
znane fanom Stacey (standardy, piosen-
ki francuskie) oraz nowe utwory, m.in. 
„Dreamer” Antonia Carlosa Jobima oraz 
„Postcards Lovers” i „O Comboio” (mój 
faworyt), napisane przez saksofonist% 
Jima Timlinsona – muzycznego i !ycio-
wego partnera wokalistki.

O Stacey mawia si%, !e "piewa tak, by 
nie przeszkadza' odbiorcy w wykonywa-
niu codziennych czynno"ci. Ta zabaw-
na ocena pasuje tak!e do jej najnowszej 
p#yty. Muzyka p#ynie lekko, dyskretnie, 
nie absorbuj$c zbytnio s#uchacza. Czysty  
i ciep#y g#os Stacey sprawdza si% dobrze 
w balladach, sambach i utworach o szyb-
szym tempie. +rodki wokalne artystki s$ 
do"' skromne, jednak charakterystyczna 
barwa jej g#osu, swing, delikatne wibrato 
oraz pojawiaj$ce si% czasem blue notes 
wystarczaj$ do przekazania tre"ci mu-
zycznych i emocjonalnych. Chwilami 
mo!e tylko przeszkadza' pewna „amery-
ka&ska” (nosowa) maniera, zapo!yczona 
od piosenkarek country.

Stacey Kent towarzyszy zespó#, z sak-
sofonem, fortepianem i sekcj$ rytmiczn$; 
niez#y poziom gry muzyków i jazzowe 
solówki Tomlinsona dodatkowo podno-
sz$ atrakcyjno"' albumu.  ■

Bogdan Chmura
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Adam Ba#dych, m#ody polski skrzy-
pek, idzie w "lady naszych wielkich 
wiolinistów jazzowych – Zbigniewa Sei- 
ferta i Micha#a Urbaniaka. Aktualnie 
mieszka i wyst%puje w Nowym Jorku, 
a jego album „Magical Theatre” zbiera 
pochlebne recenzje.

P#yta Ba#dycha to barwna mieszanka 
odmian jazzu (fusion, mainstreamu, 
smooth), ethnicu, rocka, klasyki oraz 
melodyjnych tematów i solówek. ,atwo 
tu znale*' tropy wskazuj$ce inspiracje 
lidera – m.in. muzyk% Jean-Luca Ponty, 
Urbaniaka czy Mahavishnu Orchestra. 
Te nawi$zania, mniej lub bardziej do-
s#owne, powoduj$, !e „Magical The-
atre” brzmi cokolwiek wtórnie. Ba#dych 
ch%tniej odnosi si% do tradycji (lata 60.  
i 70.) ni! do tego, co w muzyce dzieje si% 
dzi". Zachowawcza postawa wykonaw-
ców mo!e nieco zaskakiwa', zw#aszcza 
gdy we*miemy pod uwag% ich m#ody 
wiek i muzyczne preferencje niektórych 
cz#onków zespo#u, np. basisty Piotra 
-aczka. 

Ba#dych wypada chyba lepiej w roli 
skrzypka ni! kompozytora. Jego gra 
jest dojrza#a, pozbawiona pustej wir-
tuozerii, zniuansowana kolorystycznie  
i intonacyjnie. W repertuarze wyró!nia 
si% „Princess Ballet Room”, z Joshem 
Lawrencem w roli g#ównej. Szkoda, !e 
solówk% tr%bacza zdominowa#y main-
streamowe klisze. Ciekawie zabrzmia# 
te! quasi-impresjonistyczny „Breaking 
Point”.

Warto pos#ucha', cho' spodziewa#em 
si% czego" bardziej niepokornego. ■

Bogdan Chmura
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Makoto Ozone

Live & Let Live  

– Love For Japan
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Projekt „Live & Let Live” powsta#  
z inicjatywy japo&skiego pianisty Makoto 
Ozone. Zyski ze sprzeda!y albumu maj$ 
by' przeznaczone na pomoc mieszka&-
com obszarów zniszczonych przez tsuna-
mi w 2011 roku.

Do nagra& lider zaprosi# kilku topo-
wych artystów jazzu, m.in. Chicka Core%, 
Gary Burtona, Randy Breckera, Paquita 
D’Riveir%. Cieszy, !e w tym doborowym 
towarzystwie znalaz#a si% te! nasza woka-
listka Anna Maria Jopek, z któr$ Ozone 
ju! wcze"niej nagrywa# („Chopin Road”) 
i koncertowa#. 

P#yta zawiera tematy autorstwa wy-
mienionych muzyków, standardy, solowe 
improwizacje lidera oraz jazzow$ wersj% 
Adagia z koncertu klarnetowego A-dur 
Mozarta, wykonan$ przez D’Riveir%, Ozo-
ne’a i sekcj% smyczków. To niew$tpliwie 
najbardziej dowcipny i optymistyczny 
utwór ca#ego albumu. Inn$ kompozycj$, 
przykuwaj$c$ uwag% od pierwszych tak-
tów, jest "wietnie napisany i popisowo 
zagrany „Variations On Dance” – uroczy 
duet Ozone’a i wirtuoza ukulele – Jake 
Shimabukuro. Nie*le wypad#y kawa#-
ki postbopowe („Goldaze”, „(ere Is No 
Greater Love”), rozczarowa#a natomiast 
koturnowa wersja „Summertime”, za"pie-
wana przez Gayle Moran. 

Utwory zosta#y nagrane w ró!nych 
sk#adach, a #$czy je dobrze rozpoznawalny 
fortepian lidera. Rozleg#y repertuar i zró!-
nicowany styl gry zaproszonych artystów 
nie os#abi#y albumu jako ca#o"ci. S#ucha 
si% go z prawdziw$ przyjemno"ci$.  ■

Bogdan Chmura 

Robert Glasper  

Experiment

Black Radio
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Blue Note, kojarzona przez ortodoksyj-
nych fanów z p#ytami Silvera, Morgana  
i Blakeya, wydaje tak!e – ostatnio coraz 
intensywniej – muzyk% oko#ojazzow$. 
Album czarnoskórego pianisty Roberta 
Glaspera dobrze ilustruje polityk% )rmy, 
która chce dociera' do szerokiego kr%gu 
odbiorców.

P#yta zawiera utwory utrzymane w sze-
roko rozumianej stylistyce „black music” 
i zgrabnie #$czy elementy soulu, bluesa, 
R&B, gospel, hip-hopu, jazzu i fusion. 
Podstawowy zespó# Glaspera (klawisze, 
bas, b%bny) zosta# poszerzony o kilkuna-
stu go"ci, w tym grup% wokalistów, rape-
ra i did!eja, za" materia# zarejestrowano 
w ró!nych studiach. 

Repertuar sk#ada si% z kompozycji wie-
lu autorów, m.in. Glaspera oraz – uwaga 
– Davida Bowie i Nirvany. Najwi%ksz$ 
szans% zostania hitem albumu ma „Afro 
Blue”, z Eryk$ Badu w roli g#ównej. Jest 
to kawa#ek mocno nasycony czarn$ eks-
presj$, ze "wietnym aran!em, brzmie-
niem i rytmicznym wykopem. Mo!na 
w nim tak!e pos#ucha' zgrabnych soló-
wek lidera na fortepianie. Podoba# mi 
si% te! „Gonna Be Alright” w wykonaniu 
Ledisi oraz „Fever”, z mi#$ barw$ g#osu 
Hindi Zahiry. Niestety, kiepsko wypad#a 
„czarna” wersja „Smells Like Teen Spirit”. 
Pomys# przepuszczenia g#osu wokalisty 
przez vocoder okaza# si%, mówi$c ogl%d-
nie, ma#o oryginalny.

Dobry, cho' nierówny album.  ■

Bogdan Chmura 

Ahmad Jamal

Blue Moon
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Fenomenalna porcja jazzu. Artysta ma 
82 lata, a gra jak m#odzieniaszek; do tego 
wyj$tkowo utalentowany. Skomponowal 
tylko trzy utwory, ale za to jakie! 

Rozpoczynaj$cy album „Autumn 
Rain” to dynamit. Podobnie jak gra auto-
ra. Wprawdzie na pierwszy plan wysuwa 
si% rytmiczny akompaniament Herlina 
Rileya (b%bny) i Manolo Badreny (in-
strumenty perkusyjne), ale fortepianowe 
partie te! s$ na medal. Basista, Reginald 
Veal, tym razem pozostaje w tle, daj$c  
o sobie zna', kiedy trzeba. Bardziej s#y-
szymy go w utworze drugim, gdzie na 
wst%pie „rozmawia” z instrumentami 
perkusyjnymi. Dopiero po kilkunastu 
taktach do#$cza fortepian Jamala. 

Utwór „Blue Moon” – kompozycja 
Richarda Rodgersa i Lorenza Harta 
– pulsuje podobnie jak utwór pierw-
szy. Parzyste rytmy dominuj$ równie!  
w kolejnych. Bohater p#yty postawi# na 
rytm, ale jego muzyka nie ma nic wspól-
nego ze smooth jazzem. To mainstream  
w najczystszej postaci, do tego wyj$tko-
wo #atwy w odbiorze. Mog$ go "mia#o 
s#ucha' wszyscy melomani, nawet ci, 
którzy nie s$ mocno osadzeni w jazzie. 
Ahmad Jamal nagra# p#yt% dla wszyst-
kich wielbicieli warto"ciowej muzyki. 

Realizatorzy dopilnowali, aby d*wi%k 
dochodzi# do odbiorców w mo!liwie na-
turalnej formie. Mamy wi%c doskona#$ 
muzyk% i audio)lskie brzmienie.Takie 
nagrania nie zdarzaj$ si% cz%sto, wi%c go-
r$co polecam.  ■

Grzegorz Walenda
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