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Agnieszka Hekiert

Stories
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„Stories” to nieco spó!niony debiut wo-
kalistki, kompozytorki i autorki tekstów 
Agnieszki Hekiert, która dzia"a na mu-
zycznej scenie ju# od ponad dekady. Jest 
absolwentk$ Instytutu Jazzu AM w Kato-
wicach. Wspó"pracowa"a z wieloma mu-
zykami, m.in. Bobbym McFerrinem.

Repertuar tworz$ kompozycje liderki, 
Konstantina Kostowa, Ericha Sammera, 
Kai, Stinga („Fragile”) i Bronis"awa Kape-
ra („On Green Dolphin Street”). Muzyka 
"$czy jazz %rodka, pop, piosenk& poe- 
tyck$ i szczypt& ethnicu. Do nagrania 
p"yty Hekiert zaprosi"a znakomitych wy-
konawców: pianist& z Bu"garii Konstanti-
na Kostowa, Cezarego Konrada, Roberta 
Kubiszyna, Krzysztofa Herdzina (graj$ce-
go tu na 'ecie), Kub& Badacha oraz Atom 
String Quartet.

Agnieszka Hekiert dysponuje spory-
mi umiej&tno%ciami wokalnymi. (piewa 
lekko, czysto i z )nezj$. Swobodnie po-
rusza si& po rozleg"ej skali (jej g"os najle- 
piej brzmi w %rodkowym pa%mie). Dys-
ponuje bogatymi %rodkami ekspresji,  
które sprawnie dostosowuje do charakte-
ru utworów. 

Moj$ uwag& zwróci"y: bluesuj$cy i or-
namentowany scatem „Last Camel”, na-
strojowa „Ballad For M.” oraz „Prabhatar” 
– chyba najbardziej optymistyczny i bez-
pretensjonalny utwór z ca"ej p"yty. W od-
biorze troch& mi przeszkadza"y rozwlek"e 
sola pianisty, które zabiera"y przestrze* 
pozosta"ym muzykom, oraz zbyt silne 
przywi$zanie wokalistki do konwencjo-
nalnego j&zyka jazzu.  ■

Bogdan Chmura

Marc Johnson/Eliane Elias

Swept Away
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„Swept Away” )rmuje dwójka liderów 
– pianistka Eliane Elias oraz jej m$# –  
basista Marc Johnson. Na p"ycie znalaz"y 
si& utwory ich autorstwa – dwa z nich na-
pisali nawet wspólnie. 

Muzyka ukazuje ró#ne odcienie jaz-
zowej ballady wzbogaconej elementami  
bluesa. Wszystko rozgrywa si& w pastelo-
wej, lekko przymglonej aurze, tak charak-
terystycznej dla ECM-u.

Pocz$tek albumu jest raczej niepozorny. 
Tytu"owy „Swept Away” ma za zadanie 
wprowadzi+ s"uchacza w klimat ca"o%ci. 
Muzyka nabiera rumie*ców, gdy do ak-
cji w"$cza si& Joe Lovano. Pe"ne spektrum 
mo#liwo%ci kompozytorskich i pianistycz-
nych Elias s"yszymy w „One ,ousand 
And One Nights” – najbardziej kunsztow-
nym pod wzgl&dem harmonicznym utwo-
rze ca"ego repertuaru.

Elias nie jest pianistk$ „techniczn$”. 
Zamiast galopad po klawiaturze woli 
czarowa+ kolorem, niuansami dynamicz-
nymi i artykulacyjnymi. Faktur$ i charak- 
terystycznymi ozdobnikami, których 
zreszt$ nadu#ywa, nawi$zuje do stylu 
Keitha Jarretta. Wa#na rola przypad"a 
Joemu Lovano. Barwa jego saksofonu – 
stonowana, elegancka, budz$ca skojarze-
nia z Websterem i Shorterem – wzbogaca 
brzmienie. Marc Johnson ciekawie kontra-
punktuje linie Elias. Gra delikatne impro-
wizacje, a nawet wprowadza temat utworu 
(„Inside Her Old Music Box”). Do niego 
te# nale#y ostatnie pi&+ minut – ko*cz$cy 
p"yt& „Shenandoah” wykonuje solo.  ■

Bogdan Chmura

Michael Formanek

Small Places
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Album bez s"abych punktów. Kompozy-
cje nosz$ znamiona genialnych. Muzycy 
niemal lewituj$, a brzmienie pora#a roz-
dzielczo%ci$!

Po udanym debiucie w wytwórni 
Manfreda Eichera („,e Rub And Spare  
Change”) Michael Formanek nagra" dla 
ECM-u kolejn$ %wietn$ p"yt&. Jeszcze wy-
ra!niej zaznaczy" tu swoj$ osobowo%+ ory-
ginalnego kompozytora, aran#era i lidera. 

Utwory jego autorstwa s$ efektem wy-
ra)nowanych dzia"a* intelektu, perfekcji 
warsztatowej i niezawodnej intuicji. Mo#-
na je z grubsza podzieli+ na energetyczno- 
-transowe („Small Places”, „Pong”) i li-
ryczno-impresyjne, z „p"yn$c$” form$ 
oraz eksponowaniem partii improwizo-
wanych fortepianu i saksofonu („Parting 
Ways”, „So- Reality”). Czerpi$c z najlep-
szych tradycji nowoczesnego jazzu (Monk, 
Mingus, Konitz, Dolphy, Coleman), mu-
zyki europejskiej i free, Formanek zbu-
dowa" intryguj$c$ ca"o%+, w której uda"o 
mu si& tak wykorzysta+ zaawansowane 
%rodki, by kompozycje by"y atrakcyjne dla 
s"uchacza i wci$ga"y go w muzyczn$ ak-
cj&. I rzeczywi%cie – p"yta brzmi nowocze-
%nie, ale jest przyjazna w odbiorze. Nie ma  
tu agresywnych d!wi&ków (jak w „suro-
wym” free) ani niekontrolowanych wybu-
chów ekspresji. 

Idee lidera bezb"&dnie realizuje zespó" 
z"o#ony z fantastycznych muzyków: alci-
sty Tima Berne’a, pianisty Craiga Taborna 
(tym razem w do%+ zachowawczej wersji) 
oraz b&bniarza Geralda Cleavera. 

Trzeba pos"ucha+!  ■

Bogdan Chmura
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Beata Przybytek

I`m Gonna Rock You
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Najnowsz$ p"yt& wokalistki, pianistki 
i kompozytorki Beaty Przybytek mo#na 
uzna+ za punkt zwrotny w jej karierze. 
Kojarzona wcze%niej z jazzem i standar-
dami, teraz proponuje nam barwn$ mie-
szank& bluesa, rhythm and bluesa, soulu, 
funky, jazzu, bossy i salsy.

„I’m Gonna Rock You” to album w pe"- 
ni autorski – Beata Przybytek skom-
ponowa"a wszystkie utwory, napisa"a 
cz&%+ tekstów i wspó"tworzy"a aran#a-
cje. Repertuar sk"ada si& z szesnastu 
piosenek, odznaczaj$cych si& zró#nico-
wanym charakterem, zwart$, regularn$ 
budow$, wpadaj$cymi w ucho tematami  
i humorem. Nie brakuje prawdziwych hi-
tów – „Kind of Funny”, „I’m Gonna Rock  
You”, „Political Fiction”, „,at’s It” to 
utwory, które zapadaj$ w pami&+. Mnie 
zachwyci"a ballada „Marylin” z pi&kn$ 
lini$ melodyczn$ i dyskretnym wokalem 
– wymarzone zako*czenie albumu. 

Interpretacje zachwycaj$ bogactwem 
ekspresji, barwy i niuansami intona- 
cyjnymi, charakterystycznymi dla bluesa, 
który przenika t& p"yt&. Mimo ogrom-
nych mo#liwo%ci wokalnych, artystka 
unika wirtuozerii, koncentruj$c si& na 
przekazaniu wszystkich walorów tekstu 
(%piewa wy"$cznie po angielsku) i muzy-
ki – umiar i dobry smak to istotne cechy 
jej projektu.

Beacie Przybytek towarzyszy zespó" 
oraz go%cie, m.in. Piotr Wojtasik, Krzysz-
tof Dziedzic, Bernard Maseli, Marcin 
Wyrostek.  ■

Gor$co polecam.

Bogdan Chmura

Diana Krall

Glad Rag Doll
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Najnowsza p"yta Diany Krall przenosi 
s"uchacza w klimat Ameryki lat 20. i 30. 
Repertuar „Glad Rag Doll” zosta" utkany 
z popularnych melodii, które w Stanach 
zna chyba ka#dy.

Nie jest to album jazzowy – artystka 
%piewa proste piosenki i czyni to w spo-
sób bardzo zwyczajny. Nie gra te# rozbu-
dowanych improwizacji na fortepianie, 
podobnie jak jej partnerzy, którzy, poza 
kilkoma wyj$tkami, ograniczaj$ solów-
ki do minimum. Swinguj$cy charakter 
utworów mo#e jednak budzi+ skojarze-
nia z jazzem – ca"o%+ jest dobrze skom-
ponowan$ fuzj$ wielu stylów, z bluesem 
i country-folkiem na czele, elementami 
stride’u, boogie, musicalu i wodewilu. 
Nie jest to próba wiernego odtworze-
nia tamtych brzmie*, raczej stylizacja, 
pastisz. Dlatego w nagraniach pojawia-
j$ si& bardziej wspó"czesne akcenty, np. 
w „Lonely Avenue” s"yszymy ostrzejsze 
brzmienia gitary T- Bone Burnetta oraz 
nieco zawoalowany motyw „Resolution” 
Coltrane’a. Mimo wykorzystania tak ró#-
nych sk"adników, autorom projektu uda"o 
si& uzyska+ jednolit$ ca"o%+ – przemy%la-
ne aran#e wspó"graj$ z ciep"ym, zmys"o-
wym kontraltem wokalistki. Wa#ne te#, 
#e nie przekroczono granicy dobrego 
smaku (np. w projekcie ok"adki), bo przy 
realizacji podobnych przedsi&wzi&+ bywa 
z tym ró#nie. 

Nie do ko*ca przekonuje „kanciasta” 
gra sekcji rytmicznej oraz interpretacja, 
zbyt pstrokata i rozkrzyczana, )na"owego 
„When ,e Curtain Comes Down”.  ■

Bogdan Chmura 

Pierrick Pedron

Kubic’s Monk
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,elonious Monk to niekwestionowa-
na gwiazda jazzu. Nic dziwnego, #e wy-
konawcy obracaj$cy si& w tym stylu ch&t-
nie si&gaj$ po jego kompozycje. 

Ostatnio zrobi" to francuski saksofo- 
nista Pierrick Pedron. Trzeba przyzna+, 
#e z powodzeniem.

„Kubric’s Monk” to p"yta dla fanów 
mainstreamowego jazzu w kameralnej 
oprawie. Obok lidera mamy tu tylko kon-
trabasist& (,omas Bramerie) i perkusi-
st& (Franck Agulhon). Jednak ten ma"y 
sk"ad w pe"ni pozwala si& rozkoszowa+ 
Monkowskimi kompozycjami. Zarówno 
wtedy, gdy muzycy odgrywaj$ kompo-
zycje nuta w nut& – przyk"adem „,ink 
of One” czy „Ask Me Now” – jak i wte-
dy, gdy swobodnie interpretuj$ harmo-
niczne zawi"o%ci partytury, jak cho+by  
w „Who Knows”.

Tu szczególne brawa dla ,omasa 
Bramerie, którego solo na kontrabasie 
jest wyj$tkowo udane. Z kolei w „Trin-
kle Tinkle” najwi&cej do powiedzenia 
ma Agulhon, który perfekcyjnie trzyma 
rytm, kiedy jego koledzy odtwarzaj$ me-
lodi& oraz improwizuj$ na jej temat.

Do tego dochodzi mistrzowska re-
alizacja akustyków ACT Music, która 
wydobywa niuanse brzmieniowe instru-
mentów. W „We See” doskonale s"ycha+ 
perkusjonalia uzupe"niaj$ce aran#acj&.

„Kubic’s Monk” to mo#e nie najbar-
dziej atrakcyjna oferta jazzowa ostatnich 
miesi&cy, ale na tyle ciekawa, #e warto si& 
z ni$ zapozna+.  ■

Grzegorz Walenda


