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Input

Input
Birds flying high
You know how I feel
Sun in the sky
You know how I feel
Breeze driftin’ on by
You know how I feel
It’s a new dawn
It’s a new day
It’s a new life
For me
And I’m feeling good
I’m feeling good

Quartet, Polish Jazz Vol. 4 kwin- wej powołanego na jeden dzień
tetu Andrzeja Trzaskowskiego. kolektywu Black Renaissance,

Pięćdziesiąt pięć lat temu nasi kolejną próbę wskrzeszenia ofi-

rodzice słuchali Krzysztofa Sa- cyny wydawniczej Black Jazz
dowskiego Krzysztof Sadowski Records czy nieznane oblicze

And His Hammond Organ, To- soulu z Minneapolis. Kilka stron

masza Stańki Music For K czy dalej oddajemy głos Rahsaanomłodszych o pięć lat płyt Adama wi Rolandowi Kirkowi, który wy-

Makowicza Live Embers i kwin- jątkowo przemawia używając
tetu Zbigniewa Namysłowskie- aparatu mowy, a nie za pośredgo Kujaviak Goes Funky.

nictwem saksofonów. Skoro już

Ponadczasowy (jak mowa o głosach, przeprowadzi-

płyty, o których była mowa liśmy trzy rozmowy, pierwszą

Nowego otwarcia doko- Travels and the Paths of Rhythm wcześniej) jazz zdominował z Adrianem Magrysem z Lanqu-

nał Michael Bublé. Jego wyko- grupy A Tribe Called Quest. trzecie wydanie PHONO. Się- idity Records, drugą z Michałem

nanie „Feeling Good” obchodzi Dwadzieścia lat od wydania gnęliśmy po nieprzemijające Przerwą-Tetmajerem z zespołu

w tym roku pierwsze dziesięcio- debiutanckiego krążka ATCQ tematy, jak mostowy epizod Jazzpospolita oraz Aleksandrem
lecie istnienia, a mimo to nadal to wciąż niewiele w porówna- Sonny’ego Rollinsa, soul-jaz- Papierzem, saksofonistą w ze-

brzmi świeżo jak przy pierwszym niu do 35. lat od wydania Hot- zowy renesans Harry’ego Whi- społach Pulsarus, Pasimito czy
spotkaniu. Rok 2015 jest ważny ter Than July Steviego Wonde- takera czy wiecznie zielone jak Max Klezmer Band. Na koniec
także dla D’Angelo, ponieważ ra czy kończącego czterdziestkę evergreen płyty sezonu. Weldon numeru zostawiliśmy mieszka-

mija 20. i 15. rocznica od wyda- jazz-funkowego dzieła Grovera Irvine, Grover Washington Jr, niowe problemy Davida Schnit-

nia Brown Sugar i Voo Doo. To Washingtona Jr – Mister Ma- Rolph Ericson & Johnny Grif- tera, które okazały się dobrym
nie jedyny jubilat, o którym na- gic. Okrągłe rocznice w 2015 fin, Clifford Brown tworzą nieco- wstępem do innej, sławnej w anleży pamiętać. W lipcu stuknie obchodzą Small Talk At 125th dzienne zestawienie. Mieszanina nałach jazzu historii z udziałem

dekada od premiery Multiply Ja- And Lenox, Everything Is Eve- jazz-funku, be-bopu oraz jaz- Sonny’ego Rollinsa. To w „Outmiego Lidlla. Tyle samo lat skoń- rything i Curtis, trzy albumy bę- zu z akompaniamentem sekcji put”, natomiast kilka stron wczeczy Naturally autorstwa Sharon dące równocześnie solowymi smyczkowej z pewnością zła- śniej muzyczny podarunek od

Jones & the Dap-Kings. O pięć debiutami trzech artystów: Gila godzi pogodowe fochy sezonu znakomitych gości – trzy kolejne
więcej ma Stankonia Outkastu. Scotta-Herona, Donny’ego Ha- zimowego. W leniwe, przypró- części serii PHONOcast. W suWygląda na to, że lata dziewięć- thawaya i Curtisa Mayfielda. Na szone śniegiem poranki pole- mie 193 minuty fantastycznej

dziesiąte nie wydarzyły się deka- naszym podwórku sześćdziesiąt camy zajrzeć do debiutującego muzyki ułatwiającej przetrwać
dę temu, lecz znacznie wcze- lat temu ukazały się Polish Radio w PHONO działu „Rare groove”, krótkie dni i długie noce.
śniej, o czym przypomina album Big Band Andrzeja Kurylewicza, gdzie przedstawiliśmy fascy-

z 1990 roku – People’s Instinctive Polish Jazz Quartet Polish Jazz nującą historię sesji nagranio-
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Rare groove. Renesans Harry’ego Whitakera

Rare
groove
Taśmy matki
z dwoma
nagraniami
zarejestrowanymi
15 stycznia 1976
roku spłonęły
w pożarze na
początku lat
osiemdziesiątych,
jedyne
nieoficjalne,
analogowe
wydanie
przepadło na
japońskim rynku
tuż po premierze.
Prawdopodobnie
żaden
z uczestników
pamiętnej sesji nie
słyszał finalnego
efektu spotkania.
Brak kontraktu
pozbawił autora
wynagrodzenia.
Harry Whitaker

pogodził się
z utratą jedynego
solowego
albumu. Fani?
Niekoniecznie

na podstawie japońskiego tło- cepcji według, której projekt

czenia Baystate Records. Cu- pana Whitakera oznaczał ce-

dem odnaleziony egzemplarz lebrację życia pastora Kinga
został poddany ponownemu połączoną z próbą uwolnienia
masteringowi, co korzystnie muzyki jazzowej od stereoty-

wpłynęło na brzmienie reedycji. pów wyniszczających gatunek.

Prawie dwie dekady Oryginalne wydanie z 1977 roku Szczytnej idei sprzyjała atmos-

później, w mieście San Fran- wyprodukowano posługując się fera chwili: w studio spotkali się

cisco, Michael McFadin wraz materiałem przekazanym przez artyści różnych profesji a obec-

z małżonką Jody McFadin pana Whitakera. Przedstawicie- na w trakcie rejestracji publiczotworzyli sklep z płytami. Zro- le szemranej wytwórni z Kra- ność na gorąco komentowała
dzony z wzajemnego uczucia ju Kwitnącej Wiśni otrzymali grę muzyków.
do winyli, Groove Merchant Re- zaledwie wstępny miks Body,

Dzień przed nagraniem

cords funkcjonuje nieprzerwa- Mind and Spirit. Materiał na- muzycy omówili podstawy jak

nie od 1990 roku. Przy sklepie grany w doborowym towarzy- partia kontrabasu oraz bębny
działa zasłużona w propago- stwie był jednak niekompletny, ustanawiające szkielet obu komwaniu muzyki soul, jazz, la- ponieważ budżet projektu nie pozycji. Pozostałe instrumentin, funk wytwórnia Ubiquity, uwzględniał środków przezna- ty (trąbka, saksofony, perkusje)
która zrzesza mniejsze oficy- czonych na mastering.
ny wydawnicze. Jedną z nich

obowiązywała dowolność. Sesja

Do spotkania muzy- przyjęła charakter improwizacji

jest Luv N’ Haight specjalizują- ków doszło w dniu obchodów utrzymanej w duchu spiritual-

ca się w sprawach beznadziej- urodzin Martina Luther Kinga, -jazzowej konwencji jednakże
nych: w odszukiwaniu zaginio- w Sound Ideas Studio, gdzie skłaniającej się ku muzyce soul,
nych płyt.

nagrywali m.in. Archie Shepp, z którą łączyło pomysłodawcę

Wznowienia projektu Ornette Coleman, Weldon Irvi- Body, Mind and Spirit więcej ani-

Black Renaissance dokonano ne. Data sesji wynikała z kon- żeli mogło się wydawać. Subtel-
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Rare groove. Renesans Harry’ego Whitakera

ny ton klawiszy pana Whitakera sportową, wówczas na najwyż- nownie słychać pana Shawa. kującego – rapuje. Archaiczna
został ukształtowany podczas szym podium stanąłby autor Niesiony na skrzydłach pozy- forma wciąż bliższa spokensoul-jazzowych sesji z udzia- Blackstone Legacy.
łem Roy’a Ayersa, a następ-

tywnej energii kolejny raz wy- -wordowej konwencji zawie-

Druga kompozycja osa- prawia niesamowite rzeczy. ra podstawy rymu i artykula-

nie doprowadzony do perfekcji dzona bliżej afrykańskiej tradycji Atmosfera w studio udzieliła cję znaną z wczesnych nagrań

pod kierunkiem Robery Flack totalnie uwalnia Azara Lawren- się wszystkim. Ponownie sły- rapowych lat 80–90. Pomiędzy
oraz jej producentów. Pienią- ce’a od jazzowych konwenan- chać w dolnych rejestrach pana fantastyczne partie instrumendze zarobione u boku pani Flack sów, jego natchniona gra na so- Schnittera. Za moment kulmi- talne dwóch nagrań wypełnia-

umożliwiły nagranie płyty zgod- pranie przypomina fantastyczny nacja, lecz nim nastąpi jesz- jących dwunastocalowy winyl
ne z oczekiwaniami autora: przy okres w twórczości Johna Col- cze raz pan Lawrence i dziw- wkrada się wątek kobiecy. To

zachowaniu pełnej artystycznej trane’a. To zaszczytne porów- ne, niedające spokoju pytanie: ex-małżonki pana Whitakera
swobody.

nanie nie jest na wyrost - tak czy duet Hart-Mtune ponownie recytujące poezję buchającą

W studio znaleźli się: przynajmniej uważa McCoy przyspieszył? Istne szaleństwo. entuzjazmem nowego dnia: re-

grający na trąbce Woody Shaw, Tyner, który dostrzegł u obu Każda solówka napędza kolej- nesansu umysłu, ciała i ducha.
kontrabasista Buster Williams, saksofonistów podobny ro- ną aż do spazmatycznego fibębniarz Billy Hart, perkusjona- dzaj muzycznej wrażliwości. nału, po którym koniec wcale

lista Mtume oraz dwóch sak- Solo sopranisty otwiera dru- nie nadchodzi. Soliści schodzą
sofonistów, Azar Lawrence gą część improwizacji. Na tle na plan dalszy robiąc miejsce
i David Schnitter. Fantastycz- sekcji rytmicznej (Billy Hart, liderowi formacji. Nie przerywany skład, wręcz wymarzony James Mtume) i wokaliz wy- jąc gry na fortepianie, pan Whi-

układ sił reprezentujący róż- wołujących gęsią skórkę, po- taker robi coś zupełnie zaskane kierunki muzyki jazzowej lat
70. Każdy z muzyków posiada

inny background - dlatego razem brzmią oryginalnie. Trwa-

jąca blisko 24 minuty kompozycja autorstwa pana Whitakera

składa się z czterech części.

W każdym przypadku początek inicjuje głęboki kontrabas

pana Williamsa. Wraz z rozwo-

jem muzycznej sytuacji, swo-

je solo wykonują: Lawrence,

Shaw, Schnitter. Spośród trzech

solowych popisów tylko pan
Shaw dokonuje wielkich rzeczy

a przecież środki wyrazu saksofonu przewyższają ograniczone

zdolności trąby. Jednak talent

poparty fantastyczną techniką
trębacza dokonują odwrócenia

ról. Gdyby jazz był konkurencją

Black Renaissance
Body Mind and Spirit

Luv N’ Haight, LHLP037, 2002
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Rare groove. Wczesne brzmienie Minneapolis

Wczesne
brzmienie
Minneapolis
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Detroit, Memphis,
Chicago
i Philadelphia były
najważniejszymi
ośrodkami soulu
na mapie USA,
przyciągały tysiące
migrujących za
pracą i karierą
artystów.
W wielkim mieście
każdy mógł zostać
nowym Marvinem
Gayem, Teddym
Pendergrassem,
Bobbym
Womackiem
czy Otisem
Reddingiem,
w mniejszych
tworzyło się
unikalne brzmienie
soulu

Rare groove. Wczesne brzmienie Minneapolis

nie został skazany za kontak- Clavinet, Hohner Pianet, Roland McCray, Joe Ray, Don Turner

ty z nieletnią (jak Chuck Ber- SH-1000, Hammond B2, Wur- oraz Troy Williams nagrywają
ry), porwanie (jak Rick James), litzer electric piano. W procesie materiał na debiutancki album.

napaść (jak James Brown) czy twórczym materiału muzyczne- By odizolować instrumenty od
oskarżony o nieobyczajne za- go grupy, James Harris III swo- rejestrowanych w tym samym

chowanie (jak Bobby Womack). je aranżacje podporządkował czasie partii wokalnych, wzdłuż

Zwyczajna historia chłopaków wyrobom niemieckiej firmy ścian rozpościerają ciężkie koce
z małego miasta polegających Hohner, szczególnie obsesyj- tłumiące pogłosy. Warunki odna własnym talencie i woo-do- nie pisał na klawinet spopula- biegały od standardów pracy

opowym wyczuciu, nie mogła ryzowany we wczesnych latach studyjnej końca lat siedemdzie-

trafić na pierwsze strony gazet siedemdziesiątych przez Ste- siątych, a mimo to, jakość naogólnokrajowych tytułów. Byli viego Wondera. Wyrazisty rytm grań odnalezionych i zebranych

„za czyści”, może dlatego, że tego instrumentu został wzbo- przez Numero Group to zgoła

zbyt młodzi, przecież liderujący gacony o eteryczne brzmienie coś odmiennego. Mastering
grupie James Harris III miał za- Rhodesa oraz monofonicznego, wykonany przez Jeffa Lipto-

ledwie 16 lat, gdy pisał pierw- imitującego kwartet smyczko- na i Marię Rice wydobył z zasze, inspirowane filadelfijskim wy, Rolanda SH-1000. James kurzonych taśm matek każdy
soulem utwory.

Harris III obsługiwał trzy z sze- detal produkcji pana Harrisa

Początek fonograficz- ściu klawiszy, Fender Rhode- III, co paradoksalnie wcale nie

nej historii Mind & Matter ma sa i B2 pilotował Gary McCray, oznacza, że nagrania wypolemiejsce w marcu 1977 roku natomiast pogłębiającego poli- rowano. Przeciwnie, album (za-

w miejscowości Bloomington foniczność brzmienia wurlitze- tytułowany jak miejsce w któ-

w stanie Minnesota. Podczas ra, prowadził grający również rym powstał) brzmi naturalnie,
krótkiej wizyty w Minneapolis’ na saksofonie Troy Williams. vintage.
Creation Audio grupa dokonu- Instrumentarium grupy nie

Minęło trzydzieści sześć

je rejestracji materiału na sied- ograniczało się wyłącznie do lat od ostatniej sesji przy przy

miocalowy singiel I’m Under zastosowania wymienionych 1514 Oliver Avenue. Ostatni

Historia składu osobo- Your Spell/Sunshine Lady. Dwa instrumentów. Zgodnie z ko- koncert Mind & Matter odbył

wego Mind & Matter rozpoczy- utwory wyprodukowane przez dem gatunku nie zabrakło gitar, się w 1980 roku i wtedy rów-

na się w połowie lat siedem- Marlina Possehla i Jamesa Har- perkusjonaliów, bębnów a na- nież drogi członków zespołu
dziesiątych XX wieku i w swym risa III zostaną wydane dopiero wet wysublimowanego dźwię- rozeszły się ostatecznie. Nie
rysie biograficznym przypomi- dwa lata później, jednak tego ku fletu poprzecznego.
na każdą inną znaną muzyczną dnia, podczas pierwszej sesji

mieli okazji posłuchać swoje-

Do drugiej a zarazem go debiutanckiego albumu aż

historię z licealnym tłem. Brak narodziło się unikalne brzmienie ostatniej sesji nagraniowej do 2013 roku.
niespodziewanych zwrotów grupy. Brzmienie Mind & Mat- Mind & Matter dochodzi jesieakcji i fikcyjnych, barwionych ter, oparte na harmonizujących nią. W ciasnej piwnicy miesz-

na jaskrawe kolory, opowie- głosach męskiego kwartetu wo- czącej się w ich rodzinnym
ści podkręcających sprzedaż kalnego osiągnęło wysoce zin- mieście przy 1514 Oliver Ave-

płyt, stawia Mind & Matter po- dywidualizowany styl również nue, James Harris III, Turhan
niżej oczekiwań nawet jak na poprzez wykorzystanie sześciu Bey, Everett Pettiford, Glenny

soulową kapelę. Żaden czło- typów instrumentów klawiszo- Hardge, Lawrence Brown, Rod-

nek 11-osobowego zespołu wych: Fender Rhodes, Hohner ney Clark, Barry Dilard, Gary

Mind & Matter
1514 Oliver Avenue (Basement)
Numero Group, 050 1/2, 2013

STRONA 6
PHONO
LATO 2013 – ZIMA 2014/15

Rare groove. Black Jazz (kolejne) odrodzenie

Black Jazz
(kolejne)
odrodzenie
Pomiędzy 1971
a 1975 rokiem
wytwórnia Black
Jazz wydała
20 płyt. Połowa
tytułów z katalogu
to esencja
niezależnego
jazzu, jednak
przez liczne
problemy natury
biznesowej, coraz
rzadziej słychać
muzykę

CD, kompletnie negując analo- gotowych do użycia zaraz po
gowy nośnik dźwięku. Sytuacja rozpakowaniu. Podobną pacz-

uległa poprawie, gdy do współ- kę otrzymali jego poprzednipracy zaangażowano wycho- cy: Muro, DJ Mitsu the Beats,

wanka ulic Wietrznego Miasta Giles Peterson, bowiem Theo

Chicago, rezydenta Detroit, ce- Parrish’s Black Jazz Signatue
nionego w kręgach muzyki ho- to czwarta część serii mikstejuse, Theo Parrisha.

pów upamiętniającej dokona-

Theo Parrish został po- nia wytwórni założonej przez

proszony o przygotowanie kla- Gene’a Russella i Dicka Scho-

sycznego didżejskiego setu na ry’a, jednak pierwsza wydana
dwa gramofony i mikser. W tym na winylu. Dwupłytowe, zna-

celu przedstawiciele wytwór- komicie wytłoczone, winylowe
ni z Japonii przesłali mu wy- wydawnictwo z sierpnia 2013
jątkową przesyłkę zawierającą roku przyjęło formę niezmikso-

oryginalne winylowe wydania wanej kompilacji utworów. Wy-

W roku 2012, japońska albumów Black Jazz. Wśród danie fizycznego nośnika po-

oficyna wydawnicza Snow Dog otrzymanych płyt znalazły się przedziła premiera internetowa

Records podjęła trud ratowania cenne tytuły: Mirage grupy zawierająca ten sam materiał co
dziedzictwa odchodzącej w za- the Awakening, Shawn-Neeq Theo Parrish’s Black Jazz Signapomnienie wytwórni z Oakland. Calvina Keysa czy Keeper of ture w formie mixtejpu. Utwory

W ciągu zaledwie dwóch lat My Soul Waltera Bishopa Jr. ujęte w kompilacji wytłoczono

wznowiono całą dyskografię na W sumie ponad dziesięć płyt w oryginalnych wersjach, gdy
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Rare groove. Black Jazz (kolejne) odrodzenie

te same nagrania wykorzysta- do dawnych wartości bliskich

ne w miksie - zgodnie z założe- sercu Theo Parrisha. Retroniem sztuki didżejskiej - przeni- spektywna podróż po katalogu
kają się tworząc jedną, spójnie Black Jazz ma również wymiar
brzmiącą całość.

sentymentalny; cztery z dwu-

Zarówno mix, jak i LP nastu utworów zamieszczo-

otwiera utwór „Trance Dance” nych na kompilacji należą do
(A1) i, zgodnie z selekcją Theo chicagowskiej grupy the Awa-

Parrisha, przechodzi w „My Fa- kening. Pozostałe miejsca po-

vourite Things” (A2) a następ- dzielono pomiędzy Douga Carnie w „March On” (A3). Roz- na (1 utwór), Gene’a Russella

mieszczenie ścieżek, dokonane (1), Rudolpha Johnsona (2) oraz
w obrębie dwóch analogowych wymienionych wcześniej Calvipłyt, jest wiernym odtworze- na Keysa (2) i Waltera Bisho-

niem fabuły mikstejpu. Gdyby pa Jr (2). Nie jest tajemnicą, że
jednak wydawca zastosował o finalnym kształcie dwupły-

naprzemienny układ, umiesz- towego wydawnictwa zdecy-

czając „My Favourite Things” dowała wytwórnia. Mówi się
na pierwszej pozycji strony C aż o trzech innych, odważnieji zachowując do końca to usta- szych wersjach mixtejpu. Nie

wienie, wówczas każdy ana- można jednak odmówić kom-

logowy didżej mógłby być jak pilacji free jazzowej frywolności
Theo Parrish, miksując mate- formy, objawiającej się chociaż-

riał w ten sam sposób. A być by w świetnie zdekonstuuowajak Theo Parrish oznacza tyle nym przez Gene’a Russella „My

co pozostać kompletnie odda- Favourite Things” czy w nałado-

nym analogowemu formatowi wanej energią kosmosu kom-

dźwięku w pełni akceptując złe pozycji „Trance Dance” Douga
i dobre strony zawodu didże- Carna. Selekcja Theo Parrisha

ja. Bezkompromisowe podej- tylko nieznacznie pokrywa się
ście pana Parrisha do cyfry- z wyborami didżejów odpowiezacji sztuki didżejskiej wynika dzialnych za Diggin’ Black Jazz,

z głębokiej miłości do muzyki, Black Jazz Radio i Solid Black;

a więc wyrastającej z niej kul- czyni to jego kompilację wyjąt-

tury, dla której empetrójki, sys- kowym doświadczeniem potemy DVS są jak prymitywna wtarzanym z prędkością 33 1/3.
termoizolacja modernistycznej architektury.

Analogowa próba od-

rodzenia Black Jazz przeprowadzana przez Japończyków

jest w gruncie rzeczy powrotem

Theo Parrish
Theo Parrish’s Black Jazz Signature
Snow Dog Records, SDGBJ 1303LP, 2013
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Rozmowy
analogowe
Michał
Przerwa-Tetmajer
Muzyk,
gitarzysta
kwartetu
Jazzpospolita,
improwizator
oraz nauczyciel.
Autor inicjatywy
Muzykarazem.pl.
W maju 2014
roku wydał
debiutancki
album pod
tytułem Doktor
Filozofii

Co udało Ci się zrealizować

Brzmienie Twojej gitary

nie mogłeś zrobić grając

różni się od brzmienia na

na solowej płycie czego
z Jazzpospolitą?

Przede wszystkim mo-

na Doktorze Filozofii

albumach Jazzpospolitej.

kulacji, na różnych metodach wydobycia dźwięku z instrumentu.
Czy to oznacza, że materiał

Mój album brzmi suro- na płytę został nagrany

głem bardziej nawiązać do tra- wiej. W Jazzpo używam wielu metodą analogową?
dycji i mainstreamu. To jest coś efektów, bardziej pracujemy nad

Materiał jest nagrany

czego mi brakowało w Jazzpo- brzmieniem przy pomocy urzą- w technologii cyfrowej, a naspolitej, podejścia mainstre- dzeń elektronicznych, analogo- stępnie w procesie miksowania

amowego, w którym temat wych i cyfrowych. W przypadku i masteringu został ocieplony

i kompozycja są pretekstem Doktora Filozofii skoncentro- specjalnym, analogowym urzą-

do improwizacji niż celem. Moje wałem się na jednym brzmie- dzeniem. Natomiast wszystkie
solowe kompozycje są prost- niu gitary wpiętej do lampowego instrumenty zostały zarejestrosze formalnie, natomiast bar- wzmacniacza. Dzięki temu mo- wane w sposób analogowy, bez
dziej otwarte na improwizację. głem się bardziej skupić na arty- syntezatorów czy efektów.
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Ile odbyliście prób przed

w ogóle nic nie piszę, a potem I co zrobiłeś?

sesją nagraniową?

powstają dwa utwory dziennie.

współpracować. Bardzo cieszę

Usiadłem w pokoju się, że wystąpił na płycie. Mi-

Nie zrobiliśmy wielu prób, Nie miałeś obawy, że

z moimi efektami elektronicz- chał Jaros jest bardzo muzy-

tkań. Janek, Hubert i Michał są siedem lat wcześniej

podłodze, ustawiłem mikrofon kontrabasu, z którego potrafi

tylko kilka intensywnych spo- utwory skomponowane
znakomitymi muzykami, czytają będą brzmieć inaczej
nuty bez problemu, nie było więc od najnowszych?
potrzeby wałkowania tematów

nymi. Rozłożyłem wszystko na kalny, ma świetne brzmienie

i zacząłem improwizować. Wy- uzyskać ciekawe rzeczy. Jego

brałem ulubione nagrania i mu styl przypomina mi trochę grę

Jestem na tyle elastycz- je wysłałem. Kuba tego posłu- jednego z moich idoli - Char-

w nieskończoność. Próby, któ- ny, że potrafię się wprowadzać chał, zaproponował fragment, liego Hadena.
re zrobiliśmy przed nagraniem w różne nastroje, jak aktor. Je- który mu przypadł najbardziej

w zupełności nam wystarczyły. żeli chcę napisać utwór, któ- do gustu. W ten oto sposób, W Twoich kompozycjach
Dzięki temu muzyka jest bar- ry będzie pasował swoją kon- drogą elektroniczną nagrali- zostawiłeś sporo

dziej emocjonalna, nastrojowa. wencją do jakiejś tam epoki to śmy „Stars, I See”. Muszę za- przestrzeni dla partii
Jestem bardzo zadowolony, bo jestem w stanie to zrobić, kie- znaczyć, że bardzo lubię tego instrumentalnych

w chwili gdy włączyliśmy apa- dy pół godziny później mogę rodzaju współpracę z produ- zaproszonych muzyków.
raturę nagrywającą trafiliśmy usiąść i zacząć produkować centami i chętnie tego typu

To było moje główne

w idealny moment; moment muzykę elektroniczną.

współpracę podejmę.

założenie. Doktor Filozofii nie

materiałem i nowymi dźwiękami. Skoro wspomniałeś

Muzycy, których zaprosiłeś

zentowanie moich technicznych

Materiał na płytę

Doktorem Filozofii tworzą

świeżości, ekscytacji nowym

zarejestrowaliście za

pierwszym podejściem?

o muzyce elektronicznej.
Na płycie Mikrokosmos
Jakuba „Noxa”

Ambroziaka znajduje się

Były dwa take’i każde- wasz wspólny utwór.

go utworu. Wybraliśmy lep-

do współpracy nad
Twój dream team?

jest płytą nastawioną na zapre-

umiejętności. Chciałem przede
wszystkim żeby to były kom-

pozycje, dobre melodie z ciekawą harmonią i odpowiednim

SĄ TO MUZYCY, KTÓRZY MI IMPO- nastrojem. Chciałem stworzyć

Kuba wyprodukował NUJĄ, Z KTÓRYMI WYŚMIENICIE kwartet, który będzie się dobrze

szą wersję z tych dwóch i już jeden utwór na album Repoli- SIĘ WSPÓŁPRACUJE, KTÓRZY rozumiał, który będzie w stanie
bez żadnych poprawek czy in- shed Jazz, stąd zaczęła się na- ROZUMIEJĄ MOJĄ KONCEPCJĘ. oddać ten nastrój i ciekawie zinnych manipulacji umieściliśmy sza znajomość. Potem trochę TAK. JEST TO ZDECYDOWANIE terpretować moje kompozycje.
je na płycie. Wypadł tylko je- korespondowaliśmy ze sobą. MÓJ DREAM TEAM.
den utwór, bo nie pasował do On mi podsyłał swoje nowe

reszty. Może kiedyś go wyko- produkcje, ja z kolei pokazy- Dlaczego wybrałeś
rzystam przy innej okazji albo wałem mu co sam robię. Kibi- właśnie ich?
przy reedycji, jeśli taka będzie. cowaliśmy sobie na facebooku

Osiągnąłeś to co chciałeś?

Cały czas jestem bar-

dzo zadowolony, z tego jak to

Jan Smoczyński jest brzmi, jaki jest efekt. Dokładnie

Jeśli dobrze pamiętam

lajkując swoje różne dokonania. świetnym pianistą, ma niesa- coś takiego chciałem uzyskać.

natomiast komponowanie

powiedział, że bardzo mu się datku jest doskonałym re- nastąpił po pierwszej próbie.

to sesja trwała dwa dni,

zabrało Ci więcej czasu.

W pewnym momencie Kuba mowite wyczucie stylu, w do- Największy moment ekscytacji

podoba w jaki sposób akompa- alizatorem dźwięku. Hubert Jeszcze w trakcie zrobiłem kilka

Pisałem muzykę przez niamentuję tancerzom współ- Zemler jest jednym z najbardziej nagrań rejestratorem dźwięku.

siedem lat. Oczywiście nie czesnym. Chciał żebym mu wszechstronnych i utalento- Gdy wróciłem do domu i odsłuoznacza to że pracowałem nad w takim duchu podesłał ma- wanych perkusistów w Polsce. chałem tych nagrań, byłem bar-

nimi codziennie. Komponuję teriał, z którego mógłby sko- Wiele znaczących osobistości dzo podekscytowany tym jak to
z przerwami, mam okres gdy rzystać przy rejestracji utworów. z branży muzycznej chce z nim świetnie brzmi. Wtedy też za-
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cząłem pokładać duże nadzieje

dzę aby niezależne wytwórnie

kość to ona przewyższyła moje

wpływy w mediach od naszych.

w tej płycie. A jeżeli chodzi o ja-

miały większe możliwości czy

oczekiwania, jest to zdecydo-

Uważasz, że jesteś w stanie

wanie lepsza płyta w tej kon-

wypromować album tak

wencji niż się spodziewałem.

samo dobrze jak niezależne

A reakcja słuchaczy

oficyny wydawnicze?

i recenzentów? Też

Myślę, że jestem w sta-

jesteś zadowolony

z opinii na temat płyty?

nie zrobić to lepiej, ponieważ
nie mam tak wielu tytułów,

fot. Maciej Głowiński

Jestem bardzo zado- jeszcze muzykę, nagrywa inne pomyślnie, począwszy od kodu o które muszę zadbać. Co

wolony. Zainteresowanie re- zespoły w studio Tokarnia. Hu- kreskowego, aż po rzeczy doty- ciekawe, płyty Jazzpospolitej

cenzentów okazało się bardzo bert gra w niezliczonej ilości czące technologii produkcji i tło- nie miały tylu recenzji jak moja
miłe, ukazało się ponad dziesięć składów, jest w nieustającej czenia samej płyty.

płyta, co jest właśnie wynikiem

jawią się kolejne. Były też wy- zacja kalendarzy była nie lada Dlaczego postanowiłeś

płytę recenzenci otrzymali. Tyl-

recenzji, a wiem że jeszcze po- trasie koncertowej. Synchroniwiady, jak chociażby ten udzie- wyzwaniem.
lony Piotrowi Stelmachowi na
antenie radiowej Trójki.

A kwestie formalne

związane z legalnym

Wygląda na to, że wszystko wydaniem płyty?
przebiegło sprawnie
i bez problemów.

powołać do życia

własną wytwórnię?

To czysta kalkulacja.

tego że sam dbam oto żeby
ko wtedy mam pewność że oni
o niej wiedzą.

Z pewnością istnieją niezależ- Czy planujesz wydanie

ne wytwórnie, które byłyby za- analogowe Twojej płyty?

Trochę się bałem, w koń- interesowane wydaniem takie-

Bardzo bym chciał wy-

cu to była pierwsza płyta, którą go materiału, lecz wydawanie dać ten materiał na płycie wi-

Najtrudniejszą rzeczą wydawałem i nie byłem pewny płyt nie wymaga już aż tak wielu nylowej, niestety to jest drogie

związaną z produkcją tej pły- czy sprostam wszystkim wy- nakładów czasu i pracy. Zresztą przedsięwzięcie więc nie wiem
ty było umawianie terminów mogom. Obawiałem się czy ma się nad tym większą kontro- kiedy to się uda, ale mam przy-

na próbę a potem terminów nie będę miał trudności ze stro- lę i wychodzi to troszkę taniej, gotowaną płytę w taki sposób
na jej nagranie. Pozostali mu- ny urzędników, czy dam radę gdy robi się to samemu, dlate- aby można ją było wydać na

zycy mają kalendarze bardzo wszystko poprawnie zrobić, by go nie widzę potrzeby wydawa- płycie winylowej. Mam zarówno
zapełnione. Janek jest dyrek- płyta mogła trafić na półki skle- nia u kogoś. Inna sprawa jeśli przygotowany projekt okładki,
torem muzycznym Kayah i dy- powe. Na szczęście okazało się, moim materiałem zaintereso- jak i 24-bitowe pliki w najlep-

rektorem muzycznym Urszuli że to bardzo proste i urzędnicy wałaby się wpływowa wytwór- szej jakości – takich używa się
Dudziak, poza tym gra ze swo- we wszystkich instytucjach byli nia, która może mnie umieścić do produkcji płyt winylowych.
im bratem w New Trio, ma też bardzo pomocni, chętnie służy- w programie prestiżowych fe-

swoje zespoły, przeróżne pro- li radą, cierpliwie tłumaczyli co stiwali w całej Europie. Wtedy
jekty a oprócz tego produkuje należy zrobić. Wszystko poszło ma to sens, natomiast nie są-

Część druga wywiadu na soul-jazz.pl
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Polish
Jazz
Mixtape

Zakurzony polski jazz wydawany głównie przez Muzę
i Poljazz przeżywa drugą młodość w cyfrowym wydaniu.
Dla nowych pokoleń, którym obce są trzaski winyli,
seria Polish Jazz Mixtape to fascynująca lekcja muzyki,
na którą nigdy nie jest za późno

W ramach serii Polish Jazz zrealizowanej przez Polskie dżeja sygnującego mixtape. W inauguracyjnej części, Sonus się-

Nagrania „Muza” ukazało się 76 płyt analogowych. To oczywiście gnął po klasyczną metodę miksowania płyt na dwa gramofony

nie wszystkie jazzowe tytuły jakie wytwórnia z Warszawy wyda- oraz mikser. Wszystkie utwory zostały specjalnie ze sobą tak doła od lat sześćdziesiątych. Wśród płyt, które ukazały się poza se- brane, aby dopasować tempo, tonację, a także nastrój każdego
rią znajdują się m.in.: Sweet Beat Jana Ptaszyna Wróblewskiego, z nich, zapewniając niezmącony odbiór muzyki. Do sprawy inaczej

Easy Wojciecha Karolaka czy Tina Kamila Tomasza Szukalskiego. podszedł Senhor Efebo, który podpiął do miksera nie tylko gra-

Pomimo szerokiego katalogu, „Muza” nie posiadała monopolu na mofony lecz także odtwarzacze CD oraz procesor efektów. W tej
wydawanie jazzu. Konkurencyjny „Poljazz” Polskiego Stowarzy- sprzętowej konfiguracji selekcja pana Efebo pozwoliła zaprezento-

szenia Jazzowego przez 19 lat działalności wydał blisko 300 płyt, wać polski jazz jako osobliwe zgromadzenie rytmicznych utworów
w tym: Inner Silence Leszka Żądło, The Spark Witolda E. Szczur- należących do odmiennych ustrojów politycznych jak i nośników

ka, Skleroptak J.P. Wróblewskiego, Unit Tomasza Stańki i Ada- dźwięku. W kierunku tego co minione zwrócił się autor trzeciego
ma Makowicza. Część nagrań obu wytwórni krąży po interne- mikstejpu. Specjalista od brzmień funkowych, DJ WtymSęk, zatowych aukcjach, wygodnie spoczywa pomiędzy innymi płytami chował czystość formatu. Winyle ponownie odgrywają fundamenginących komisów płytowych lub przebywa w zapomnianych ar- talną rolę w odkrywaniu polskiego jazzu. Nie zbaczając z obranechiwach Miejskich Bibliotek Publicznych. Z dostępnością do nie- go kursu, autor wyciągnął na światło dzienne kilka zapomnianych

których tytułów bywa różnie, podobnie jak z cenami pierwszych jazz-funkowych nagrań w wykonaniu polaków. W jego selekcji

tłoczeń Astigmatic Krzysztofa Komedy, Ten + Eight Andrzeja Ku- przedstawiciele funkowej strony jazzu wydmuchują ze swych te-

rylewicza, Baazaar tria Jerzego Miliana, Polish Jazz kwartetu Zbi- norów, altów i sopranów skoczne melodie pląsające po jazzowym
gniewa Namysłowskiego oraz kilku innych kamieni milowych pol- beacie niczym pasikonik buszujący w trawie w słoneczny dzień.
skiej jazzowej fonografii.

Dwieście czterdzieści cztery minuty polskiego jazzu zmiesz-

Dla autorów trzech jak do tej pory woluminów Polish Jazz czonego w trzech częściach to rozgrzewka przed kolejnymi epi-

Mixtape, płyty z przeszłości stanowią materiał źródłowy poddawa- zodami. Prace już trwają a chętnych do udziału w projekcie nie

ny dalszej kunsztownej didżejskiej obróbce. Techniczne umiejęt- brakuje. Nic dziwnego, w końcu – cytując slogan PJM – We all
ności autorów-DJ’ów wpływają na komfort słuchania, są również love polish jazz.
ich autorską wizją jazzu przefiltrowaną przez prywatne upodobania. Każda cześć opowiada dwie historie: polskiego jazzu oraz di-

http://mixcloud.com/polish_jazz_mixtape
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Weldon Irvine
na dzień dobry
Udany poranek
posiada wiele
wspólnego z celnym
rzutem wolnym
– w obu przypadkach
warto wyrobić nawyki

Płyty sezonu. Weldon Irvine na dzień dobry

Płyty
sezonu

Album Sisters to Irvine odczuwał dyskomfort od przyzwyczajeń bywają nie-

kompilacja niewydanych nagrań usytuowany w miejscu poło- korzystne w świetle dopiero
Weldona Irvine’a z przełomu de- żenia duszy. Ta natomiast pod co rozpoczętego dnia, dlatekad, tworząca zgrabną kolek- naporem ciężaru mąciła w gło- go profilaktycznie warto usta-

cję według prostego kryterium: wie do dnia, w którym wynisz- wić igłę gramofonu na ostatnim
funk. Niektóre źródła podają za- czające od środka cierpienie numerze ze strony A i zanucić
skakującą informację, iż pod- opuściło ciało muzyka wraz z refren piosenki. Szczególnie jeczas sesji dokonano rejestracji życiodajną energią. To już 12 lat sienią i zimą, gdy czerń nocy

debiutanckiego LP Dona Black- odkąd to dramatyczne w kon- kawałek po kawałku odbiera
mana. Pozostańmy jednak przy sekwencjach zdarzenie miało jasność dnia.
tym co pewne, czyli dla przykła- miejsce. Pan Irvine targnął na

W koszykówce, zawod- du kilku świetnych zagraniach własne życie 9 kwietnia 2002

nicy stający na linii rzutów oso- mistrza basu Marcusa Miller, roku. Pozostał smutek, pustka

bistych wykonują gesty mają- który nie oszczędzał strun gita- oraz kołatające po głowie py-

ce doprowadzić do zdobycia ry basowej. Głębokie, funkowe tanie bez jednoznacznej odpopunków. Najskuteczniejsi za- brzmienie wydobyte z instru- wiedzi: skąd w pięknym umy-

wodnicy posiadają swoje na- mentu świetnie „dogaduje się” śle kompozytora kilkudziesięciu
wyki, często postrzegane jako z dudniącym breakbeatem Po- poruszających serca tekstów i

zaklęcia. Koszykarze czarują ogie Bella. W tym duecie sek- melodii nagromadziło się tyle
obręcz kosza. Jeff Hornacek cja rytmiczna otwiera kompo- gówna? Widocznie wrażliwość
gładził dłonią lewą skroń. Jason zycję na ostry niczym brzytwa wzmacnia talent lecz opuszKidd posyłał buziaka w kierunku ton trąbki Toma Browna, aniel- cza gardę.
kosza. Ray Allen imitował rzut ski głos Toni Smith i nieocenio-

Poranne nawyki (tak jak

zanim sędzia poda piłkę. Rytu- ny wkład pana Blackmana. Nad nawyki koszykarzy) pozwalają

ały bywają tak różne, jak wie- całością góruje wyrafinowany zachować spokój ducha. Kawa
lu graczy posiada NBA. Nawy- fortepian autora płyty.
ki sprawiają, że skuteczny rzut
staje się realny.

czy herbata smakuje najlepiej

Pomimo wielu powo- z ulubionego kubka. Muzyka

dów do zadowolenia, Weldon z płyty winylowej. Odstępstwa

STRONA 13
PHONO
LATO 2013 – ZIMA 2014/15

Płyty sezonu. Grover Washington Jr zanim wiatr przegoni deszczowe chmury

Grover
Washington Jr
zanim wiatr
przegoni
deszczowe
chmury

go muzyka w gwiazdę świato- sięwzięcia wytwórni Kudu zarówno pod względem repertuarowym

Gigantyczna
orkiestrowa
produkcja Creeda
Taylora przypomina
o tym, że w latach
70. dla jazzu
ograniczeniem było
niebo a nie budżet

podstawowych odmian sak- tyk Marvina Gaye’a. Wydłużony do 15 minut „Trouble Man” re-

wego formatu.

jak i wykonawczym. Świadczą o tym nagrania przynależące do

Soul Box to trzeci al- odmiennych muzycznych stylów. W „Masterpiece” Normana

bum w dyskografii po All The Whitfielda orkiestra pana Jamesa dokonuje interpretacji psychoKing’s Horses i Inner City Blu- deliczno-soulowego motywu przewodniego, podczas gdy pan

es, jednak pierwszy ukazujący Washington źródło swojego dźwięku odnajduje poza oryginalpana Washingtona jako sakso- ną partyturą, dokonując fragmentarycznej nutowej transkrypcji

fonistę wielu nastrojów. Autor wokalu piosenki „Papa Was A Rolling Stone” the Temptations.
Wineline liryczny ton osiągnął To nie jedyny utwór z katalogu Motown Records przetworzony
wykorzystując trzy z czterech na potrzeby Soul Box. Stronę B wypełnia soulowy majsterszsofonu. Sopran i alt dodały prezentuje wszystko co Creed Taylor chciał zakomunikować

smooth-jazzowego wdzięku publiczności. Nie przypadkowo właśnie ta interpretacja uchopodczas, gdy tenor pozwo- dzi za kluczowy moment pełnego wydawnictwa. Grają najlepsi

lił uzyskać głęboki, wyrazisty z najlepszych: Ron Carter, Eric Gale, Ralph McDonald, Hubert
dźwięk w dolnych rejestrach.

Laws, Richard Tee. Dbałość o muzyczne detale zdradza obłęd-

Album doczekał się ną perfekcyjność producenta. W końcu nie przypadkiem sygna-

dwóch wydań: w formie 2xLP tura pana Taylora zdobi każdą tylną okładkę albumów Kudu.
oraz osobno sprzedawanych

Część druga Soul Box zawiera lżejszy repertuar. „You

Role zostały przydzielo- płyt. Łącznie siedemdziesiąt Are the Sunshine” pana Wondera w orkiestrowej aranżacji brzmi

ne przed wejściem do studia. minut muzyki zaaranżowanej interesująco. Wersja opracowana przez Boba Jamesa trwa trzy

Pan Taylor, założyciel CTI/Kudu na orkiestrę i grupę jazzową minuty dłużej od oryginału i zawiera instrumentalne wariacje wo-

Records a wcześniej Impulse!, pod przewodnictwem Boba kół głównego tematu. Na uwagę zasługuje dziesięciominutowy
dobierał współpracowników Jamesa. W nagraniach wzię- medley dwóch standardów: „Easy Living” oraz „Ain’t Nobodystawiając na barwę ich instru- ło udział aż 56 osób. Za po- ’s Buisness If I Do”. O ile kompozycja autorstwa Leo Robina

mentów. Tożsamość muzyka nadczasowe brzmienie ame- i Ralpha Raingera przypomina każde wcześniejsze wykonanie
nie miała większego znaczenia rykańskich tłoczeń Soul Box to wraz z momentem przejścia w utwór napisany przez Evereta przynajmniej nie decydowała odpowiada pan Van Gelder. Po- ta Robbinsa i Portera Graingera sytuacja ulega poprawie. Sły-

o angażu – z każdego potrafił dobnie jak w przypadku więk- chać blaxploitationowe echa jak również klarowne jazz-funkouczynić gwiazdę.

szości tytułów z katalogu Kudu, we podstawy dopiero rodzącego się brzmienia późniejszych

Grover Washington Jr. tak i tu, aby cieszyć się najlep- płyt pana Washingtona: Mr Magic, Feels So Good czy A Se-

zdobył uwagę pana Taylora szą jakością dźwięku, nie trze- cret Place. Natomiast wieńczący Soul Box Vol. 2 „Taurian Mapodczas pierwszej sesji Kudu ba sięgać po cyfrowo zrema- tador” Billy’ego Cobhama prezentuje nieznane oblicze wytwórRecords. Do studia Rudy’ego sterowane wydania. Muzyka ni Kudu, chyba nigdy do końca zgłębione z należytą atencją.

Van Geldera wszedł w czerwcu zawarta na płytach sprawia pu- Mowa tu o fusion, popularnej na początku lat siedemdziesią-

1971 roku, miesiąc później wziął rystyczną przyjemność rozłożo- tych odmianie jazzu uprawianej z powodzeniem przez muzyudział w sesji Mama Wailer Lon- ną na poziomach poszczegól- ków o różnych backgroundach.
nie Smitha, a już we wrześniu nych sekcji: smyczkowej, dętej,
tego samego roku nagrał de- rytmicznej.
biutancki album. Creed Taylor

Pierwsza część podpi-

potrzebował zaledwie kwarta- sana Vol 1. przedstawia ambit-

łu na przeobrażenie nieznane- niejszą stronę wielkiego przed-
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Weldon Irvine The Sisters

Saucerman Records, SM9801, 1998

Clifford Brown With Strings
EmArcy Records, EG-36005, 1955

Grover Washington, Jr. Soul Box Vol. 1 / Soul Box & Vol. 2
Kudu Records, KU 12 / KU 13, 1973

Rolf Ericson, Johnny Griffin Sincerely Ours
Tonpress, SX-T 103, 197?

STRONA 16
PHONO
LATO 2013 – ZIMA 2014/15

Płyty sezonu. Rolf Ericson i Johnny Griffin grają w późnowiosennym słońcu

Płyty sezonu c.d.
Rolf Ericson
i Johnny Griffin
grają w późnowiosennym
słońcu
Przez niespełna
40 minut. To niewiele,
a jednak wystarczająco długo by złapać
na skórze kolor
wczesnego lata

był pijany. Sposób w jaki pro- Griffina do USA, gdzie podjął była ograniczana do wymaga-

wadził kwartet wymagał peł- karkołomną próbę wskrzesze- nego minimum. Pomimo ponego skupienia, saksofonista nia kariery w rodzinnym kra- chodzenia Johny’ego Griffina

kontrolował przebieg akcji do ju. Oprócz liderów w nagraniu można go tytułować europejostatniej minuty koncertu. To- udział wzięli: Fritz Pauer (forte- skim jazzmanem, choć jego

warzyszący mu muzycy na każ- pian), Lukas Lindholm (kontra- powiązania z USA są oczywide tupnięcie stopą czy mach- bas), Ronnie Stephenson (bęb- ste. Mimo to jego podejście

nięcie dłonią reagowali jak w ny). Majowa aura wkradła się do współpracowników różnizegarku.

pomiędzy nuty, materiał mu- ło się od niektórych kolegów

Nie przypadkiem wspo- zyczny zarejestrowany przez po fachu. Fritz Pauer jest tego

minamy pana Griffina, pod ko- zespół brzmi radośnie, w be- najlepszym przykładem, jego

niec lipca minie kolejna roczni- bopowym stylu. Album duetu błyskotliwa gra na fortepianie
ca śmierci. Strata tym większa, Ericson-Griffin zawiera wyłącz- idealnie wypełnia szczelinę jaką
że pozostał aktywny do końca nie jedną balladę, „Sweet and pozostawili liderzy.
swych dni, więc to nie kurtu- Handsome” idealnie wypełnia

azyjne pożegnanie za dokona- chwile spędzone na „nic nie

Pół roku przed śmiercią nia sprzed 50. lat lecz nieuda- robieniu” wśród promieni po-

Johnny Griffin odwiedził Kato- wany żal. Wspominamy również południowego słońca. Zresztą
wice. Filigranowy mężczyzna liderującego wespół z Johnnym nie tylko pan Griffin zwolnił, po

chwiejnym krokiem wszedł na Griffinem szwedzkiego trębacza hamulcach dali również pozoscenę sali koncertowej Aka- Rolfa Ericsona, który w swej stali muzycy. Znakomitym wydemii Muzycznej i udając odu- skromnej (na tle JG) karierze za- czuciem tematu przewodniego

rzonego winem kokietował za- pisał się na kartach jazzu jako wykazał się pan Ericson, natochwyconą publiczność. Oto uczestnik dwóch impulse’ow- miast godnie wtórował liderom

legenda, jazz w ludzkiej postaci, skich sesji: The Black Saint and pianista a zarazem autor kom-

uczestnik niepoliczalnych sesji, the Sinner Lady, Mingus Min- pozycji – to zdecydowanie najsideman Monka, Gillespiego, gus Mingus Mingus Mingus. Li- bardziej czarująca solówka w

Powella, a do tego lider wielu sta jego gościnnych występów wykonaniu muzyka towarzyjazzowych formacji.

jest długa i imponująca-szcze- szącego dwóm dżentelmenom

Specyfika katowickich gólnie dokonania w latach 50– z okładki.

zimowych wieczorów wymogła 60, gdy brał udział w projektach

Z europejskimi nagra-

na muzyku rozgrzanie starych Parkera, Ellingtona, Goodma- niami amerykańskich legend
kości, być może w tym celu na, Getza.
najszybszy niegdyś saksofo-

jazzu bywa kłopot. Muzycy ze

Sincerely Ours zareje- starego kontynentu albo otrzy-

nista świata (według magazynu strowano w dwa dni pod ko- mywali mniej minut potrzeb-

Down Beat) pociągną czegoś niec maja 1978 roku w Berli- nych do osiągnięcia spełnienia

parę kropel, lecz na pewno nie nie tuż przed powrotem pana lub po prostu ich rola często
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Clifford
Brown dla
zakochanych
Miłość jest wiecznie
zielona, jak evergreen
– muzyczny standard
o niesłabnącym
wdzięku
i ponadczasowym
wymiarze

Płyty sezonu. Clifford Brown dla zakochanych

Muzyka rozrywkowa oraz jazz bywały jednym i tym sa- osiągnął wspaniały rezultat bez

mym, przynajmniej do połowy XX wieku. Muzyczny mezalians znaczącego wsparcia silnej gruzaakceptowało kino dostarczając widzowi ekstatycznych mo- py świetnych muzyków stojąmentów. Nasycające duszę doznania magii kina trwały jednak cych za jego plecami. O wiele

krótko. Ulatywały wraz z opuszczeniem sali projekcyjnej. Spo- łatwiej grać szybki jazz w kwinsobem podtrzymującym filmowe impresje okazały się analogo- tecie podczas jam sessions niż

we soundtracki odtwarzane w domach miłośników dziewiątej udźwignąć ciężar sesji w pojemuzy. Do tego rodzaju przeżyć odwołuje się pan Brown, jego dynkę. Od pana Browna zale-

„smyczkowy” album cementuje obraz i dźwięk, choć pewnie żało najwięcej; stringi, grupa

dla nas zgromadzone na płycie muzyczne tematy filmowe nie jazzowa stanowią eleganckie
niosą za sobą podobnych impresji, nie wywołują identycznych zdobienie błyskotliwego, emo-

skojarzeń jak sześć dekad wcześniej. Nie mogą, nie mają praw- cjonującego występu autora
da. Prawdopodobnie któryś z żyjących jazzmanów interpretu- Memorial Album.
jący kompozycje np. Burta Bacharacha byłby bardziej na czasie. Ale nie o czas obecny chodzi, lecz to co jest ponad nim.

Oszczędna w środki wyrazu gra pozostałych człon-

ków kwintetu, pozwala skupić pełną uwagę na grze dwudzie-

stopięcioletniego Clifforda Browna. Można nawet pokusić się
o stwierdzenie, że Max Roach na żadnym nagraniu wcześniej

nie brzmiał równie nieśmiało co tu. Zdumiewające, przecież to
ten sam Max Roach, który w tym samym składzie z wigorem

dudnił na bębnach dając życie hard-bopowi. Rodzaj nagrań
zdeterminowała obecność smyczkowego nonetu pod przewod-

nictwem Neala Heftiego. Liryczny charakter kinematograficz-

nych kompozycji Oscara Hammersteina II, Jerome Kerna czy
George’a Gershwina, tym razem zaaranżowanych na jazzowy

kwintet oraz smyczki, potęguje uczucie nostalgii za dwukolorowym filmem. Za nowe aranżacje ponownie odpowiada pan

Hefti – kompozytor filmowo-telewizyjny odnoszący w tej dziedzinie skromne sukcesy w latach sześćdziesiątych.

Smyczki stanowią jednolitą warstwę tła dla ekwilibry-

stycznej gry pana Browna. Intensywna barwa trąbki, jej głębo-

ki, łagodny ton odkrywa wrażliwszą stronę talentu trębacza.
Sposób kształtowania melodii przez trębacza nie jest w modern jazzie prekursorski. Istnieją bowiem płyty, wydane nieco

wcześniej, utrzymane w podobnym stylu. W tym konkretnym

przypadku chodzi o ewolucję tego co istnieje. Clifford Brown
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Rozmowy analogowe. Aleksander Papierz

Rozmowy
analogowe
Aleksander
Papierz
Saksofonista, improwizator, od wielu lat grający
na polskiej i zagranicznej scenie muzyki jazzowej
i eksperymentalnej. W swojej grze prezentuje odmienne
style, od hipnotyzujących melodii przez dzikie partie
solowe do eksperymentów elektroakustycznych. Obecnie
współtworzy zespoły Pulsarus, Nukleon, Pasimito, Sigihl,
Max Klezmer Band, CueFx Band oraz Total Saints.
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Rozmowy analogowe. Aleksander Papierz

Kiedy zacząłeś grać

wiedział, że „grać jazz znaczy zaniósł do naprawy. Jest po- zachowujesz ciągłość

na saksofonie?

mówić z głębi własnego ser- klejony taśmą, ma zgniecioną w Twoim graniu?

Zaczynałem od for- ca… nie wolno ci kłamać…”. czarę, lakier odpada, ale biorę

W swoim na pewno.

tepianu. Pierwsze trzy lata I choć obecnie część rzeczy, inne instrumenty do ręki i nie Nie zmieniam instrumentów, nie
w szkole podstawowej po- które gram to nie jest jazz, to mogę na nich grać, ponieważ zmieniam ustników, nie dosto-

święciłem grze na fortepianie, przyjąłem sobie takie podej- nie brzmią tak jak ten jeden. sowuję swojego brzmienia do
w czwartym roku przeszedłem ście do wszystkiego co robię. To jest takie magiczne w tym zespołu. Jeśli ktoś mnie zaprana saksofon. Może z osiemnaście lat gram, jakoś tak.
Do czego doszedłeś

Kiedy sięgnąłeś po
drugi saksofon?

instrumencie, nie wiem czy go sza wyłącznie dlatego, że pokiedykolwiek zmienię.

Na początku grałem na A ten drugi?

w swojej grze,

alcie, lecz zaczął mnie męczyć.

saksofonu?

w liceum muzycznym i posta- zmienić.

w eksplorowaniu

doba się jak ja brzmię jak gram.

I głównie z takimi ludźmi współpracuję, w sumie współpraco-

Drugi to sopran, w mia- wałem od zawsze.

Kończyłem klasyczny saksofon rę nowy model ale muszę go

Jest dużo rzeczy któ- nowiłem zaryzykować z drugim

rych nie potrafię, cały czas się instrumentem. Gdy wziąłem go Dlaczego?
uczę tego instrumentu. Osiem- do ręki zacząłem łapać oddech,

Ile masz wydanych
płyt, liczyłeś?

Ma taki gładki, aksa- JAK NA RAZIE MYŚLĘ ŻE KOŁO

naście lat to nie jest długi okres, każdy nowy instrument poka- mitny ton, nie cierpię tego. Za- DZIESIĘCIU, JEDENASTU. NA

zresztą nigdy nie byłem człowie- zuje coś innego. Z saksofonem uważyłem, że wielu jazzowych RÓŻNYCH ALBUMACH SIĘ
kiem, który cały czas ćwiczy. jest o tyle ciekawie, że jest go saksofonistów idzie w stronę UDZIELIŁEM, NA RÓŻNYCH JEZ jednej strony to jest błąd, bo kilka rodzajów, więc eksplorując sztampowego brzmienia in- STEM W STAŁYM SKŁADZIE,

gdy czytam biografie muzyków saksofon można do wielu rze- strumentu, okrągłego, gładkie- NA INNYCH NIE, W TYM ROKU
to zawsze jest napisane, że sie- czy dojść zmieniając wyłącznie go, bez metalu, słychać więcej DOJDĄ JESZCZE DWIE, PONIEdzieli po osiem godzin dziennie, skalę instrumentu.

drewna. Nie mogę się wypowia- WAŻ WYDAJĘ Z MAX KLEZMER

tego tak świetnie grają. I to jest Twoje saksofony mają

trochę się dziwię. Mało osób TRASY KONCERTOWEJ. I WYDA-

wracali z prób zlani potem i dla-

prawda. A ja gram trochę inaczej jakąś historię?
i mam trochę inne podejście.
Jakie to podejście?

dać czy to dobre czy też nie, ale BAND PŁYTA LIVE Z OSTATNIEJ
eksperymentuje z tym instru- JĘ ALBUM Z ZESPOŁEM SHIGH.

Alt to jest mój pierwszy mentem co mnie martwi.

saksofon w życiu. Na początku

grałem na szkolnych instrumen- O jakich eksperymentach

Nigdy nie skupiałem tach potem dostałem od rodzi- myślisz?

się na tym żeby posiadać su- ców Amati, model średniej klasy

Planujesz powołać do

życia własną formację?

Na pewno będzie Alek-

Praktycznie o każdym sander Papierz skład, z nazwą

per warsztat, tylko na tym jak produkcji czechosłowackiej. Za- przejawie eksperymentu. Mia- się na razie borykam ale to jest

współgrać i współbrzmieć kochałem się w brzmieniu tego łem kiedyś projekt solowy, najmniej istotne w tej chwili, na
z moim saksofonem. Dla mnie instrumentu, które zresztą cały w którym wykorzystywałem szczęście wiem co chcę napiważna jest świadomość tego, czas się wzbogaca.

mikrofony piezoelektryczne. sać. Nie będzie tam za dużo

bruję tą samą emocją. W muzy- W jaki sposób dbasz

sadzie instrument potrafi grać

że grając na instrumencie wi-

ce, którą gram to właśnie emo- o instrument?
cje są najważniejsze. Głęboko

Staram się go napra-

Piorunujące wrażenie. W za- improwizacji.
sam.

w pamięć zapadły mi słowa trę- wiać sam. Znajomi, jak patrzą Z racji że udzielasz się

bacza Bunka Johnsona. Po- na niego, to błagają abym go w tylu rożnych projektach,

W jakim kierunku

przewidujesz materiał?

Zainspirował mnie Iannis

Xenakis swoimi kompozycjami
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Rozmowy analogowe. Aleksander Papierz
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Rozmowy analogowe. Aleksander Papierz

oraz Zygmunt Krauze, kompo- czątku Charlie Parker, który

Nie wiem czy się nawró-

zytor współczesny z XX wieku, zmiótł mnie na kolana jak go ciłem, zawsze doceniałem jego

unista. Stworzył gatunek, czy też usłyszałem pierwszy raz, jesz- muzykę, jednak dopiero po la-

styl unizmu muzycznego na pod- cze przed Coltranem. Zabawne, tach przekonywał mnie do siebie.
stawie malarstwa Władysława bo gdy usłyszałem Coltrane- Może dlatego, że jego sztuka wy-

Strzemińskiego, który również ’a to stwierdziłem, że jest prze- maga bycia trochę dojrzalszym.
był unistą. Niesamowite podej- reklamowany. Charlie Parker
ście do muzyki samej w sobie.

zrobił na mnie tak piorunujące Co takiego jest w Kirku że

Czym to podejście

ich mistrzów przede wszyst-

się objawia?

wrażenie. Jest jednym z mo- zwróciłeś na niego uwagę?

Przede wszystkim to, że

kim dlatego, że był muzykiem, za każdym razem dążył do tego,

Przede wszystkim jest który pamiętał o melodii w im- by wszystko było inne. Naturalne.

bardzo matematyczne, ustalo- prowizacji, o tym że jest jeszcze Jak słuchałem jego wielu wyko-

ne, bardzo uściślone, polegają- część liryczna a nie tylko tech- nań jednego utworu, to za każce na tym że od początku dzieła niczna, którą wszyscy cisną.

dym razem musiał być to kom-

wszystkie środki, którymi dzie- Coltrane

utworów innych muzyków, któ-

muzyczne zaprezentowane są

ło muzyczne będzie operować. przereklamowany?
Thelonious Monk był

matematycznym pianistą.

pletnie inny utwór. Jak słuchałem

rzy grali np. „My Funny Valenti-

Pierwszą jego płytę jaką ne” to zawsze ich interpretacja

usłyszałem było My Favoruite brzmiała jak „My Funny Valenti-

Things i stwierdziłem że to ja- ne”, a jak Kirk gra „Misty” to za

On był strasznie mate- kaś ściema, potem wziąłem każdym razem jest inna „Misty”.

matyczny, niestety sekcja przez Giant Steps. Długo się do nieniego bardzo często cierpia- go przekonywałem.

Coś jeszcze?

temat w timie o ósemkę albo Jak po latach podchodzisz

daje ludziom podczas koncertu

ła, ponieważ lubił przesuwać

o ćwierćnutę, lecz tylko np. do Coltrane’a?
prawą ręką. Lubił to robić i to

W filmie Sound Kirk roz-

instrumenty. Grał z publiczno-

Miałem taki okres kie- ścią, to znaczy grali wspólnie.

był taki jego chyba specyficz- dy słuchałem go bez przerwy, Jakby o to właśnie chodziło
ny sposób na swoją muzykę.

szczególnie płyta Sun Ship, któ- w muzyce. Wszyscy jesteśmy

Posiadasz swoich

miesiąc, później płyta Interstel- próbował zmienić tor muzyki,

muzycznych mistrzów?

rej nie ściągałem z uszu przez częścią tego co się dzieje. On
lar Space, z powodu której za- by jej rola nie była odtwórcza.

Oczywiście. Moi mi- cząłem grać duety z Kubą Rut- Zresztą Kirk nie był gościem,

strzowie pokazali, że trzeba kowskim, którego uważam za który prezentuje coś co ludzie
brzmieć indywidualnie. Cie- jednego z najlepszych perkusi- muszą odebrać, chciał też poka-

szę się, że byłem w stanie to stów w kraju, a na pewno naj- zać, że wszyscy jesteśmy częusłyszeć ich muzyce.
Kim oni są?

lepszego z jakim udało mi się ścią tego co tutaj się dzieje i pograć jak na razie.

winniśmy mieć na to wpływ.

Rahsaan Roland Kirk Czyli nawróciłeś się

i Eric Dolphy, a na samym po- na Coltrane’a?

Część druga rozmowy na soul-jazz.pl
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Hołd numeru. Brian Jackson

Hołd
numeru:
Brian
Jackson
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Gdyby losy Gila
Scotta-Herona
i Briana Jacksona
nigdy się nie
splotły w supeł
wzajemnych,
głębokich
braterskich więzi,
wówczas ten
pierwszy, uznany
za ikonę czarnego,
świadomego
brzmienia lat 70.
nie byłby dziś
legendą

Hołd numeru. Brian Jackson

Nie sposób pisać o Bria- ła odrzucona, lojalność wobec

nie Jacksonie bez słowa o Gilu, Sitcka wzięła górę. Dopiero po
gdyż byli nierozłączni. W sfe- rozmowie z Brianem podpisał

rze artystycznej, jak i w życiu kontrakt. Wraz z wstąpieniem
prywatnym. Ich pochodzenie, w szeregi Arista Records, artydzieciństwo obarczone cięża- styczna niezależność duetu sta-

rem niespełnionej ojcowskiej mi- ła się tematem wielu burzliwych

łości pchało ich ku sobie. Dla spotkań w siedzibie wytwórni.
Gila Scotta-Herona Brian nie Nie bacząc na turbulencje miebył Brianem, lecz Stickmanem li robić swoje. Wspólnie założyli

– druhem, bratem który przy- wydawnictwo Brouhaha Music
kleił się do niego jak rzep do regulujące przepływ pieniędzy

koszuli. Natomiast dla Boba z wytwórni i koncertów. Zysk
Thiele, Clive’a Davisa i dzien- z działalności artystycznej mieli
nikarzy był persona non gra- dzielić po bratersku, czyli pół na

ta. Clive Davis, założyciel Ari- pół. Stało się inaczej: ten pierw-

sta Records, postrzegał go jako szy musiał utrzymywać coraz to
„gościa od jazzu, który z tymi kosztowniejsze uzależnienie od

wszystkimi wymyślnymi akorda- cracku, gdy ten drugi musiał szumi powstrzymuje Gila od nagra- kać pracy. Stickmanowi zosta-

nia kolejnego The Bottle”. Od- ły tylko wspomnienia o wystę-

krywca talentu Whitney Houston pie w Madison Square Garden.
nie wiedział kto odpowiada za

Ale były i dobre wspo-

aranżację ponieważ Gil Scott- mnienia, to reminiscencje ma-Heron przedstawił się jako je- gicznych chwil wyrytych w padyny twórca „The Bottle”. Prze- mięci Briana na długo przed
milczając wkład Stickmana na bolesnym wyznaniem: „Nie

zawsze pomniejszył jego udział poszedłem na jego pogrzeb.

w tworzeniu historii. Clive Davis Pożegnałem się z nim już daw-

nie był zainteresowany Brianem no temu”. Poznali się w jednej
Jacksonem, podobnie jak Bob z sal prób Uniwersytetu Lincoln

Thiele z Flying Dutchman, nie w 1969 roku. Słyszeli o sobie

był zainteresowany uznaniem wcześniej, lecz nigdy ze sobą
wkładu Briana na tych samych nie rozmawiali, chodzili tymi sa-

warunkach co Gila. Po nagra- mymi korytarzami, lecz patrzyli
niu trzech płyt dla Flying Dutch- w przeciwnych kierunkach. Pla-

man oraz znamiennej dla Strata ny na przyszłość Gila i Briana

East, Clive Davis zaproponował krążyły po innych orbitach. Ten
kontrakt nagraniowy wyłącz- pierwszy pragnął pisać książ-

nie Gilowi w nadziei, że dla Ari- ki oraz wykładać na uczelsty nagra więcej hitów w stylu ni, gdy ten drugi wiązał przy-

„The Bottle”. Propozycja zosta- szłość z muzyką. Gil nie myślał
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o tej formie sztuki, przynajmniej ła lub nie mogła zabrzmieć jak mniej powierzchowne pytania Ayersem czy Willem Downinnie w sposób podobny do toku powinna. Na szczęście Brian, zmuszające do głębokich prze- giem przypominała szukanie

myślenia Sticka, jednakże pod który obserwował Gila od kilku myśleń i kompletnego emocjo- własnego miejsca w nowej rze-

wpływem przyjaciela zmienił pla- minut, nie miał z tym problemu. nalnego negliżu. Pytał o uczucia czywistości. Odnalazł je w bran-

ny życiowe – „gdy poznałem „Brian potrafił grać takie utwo- towarzyszące pisaniu muzyki, ży komputerowej, spycha-

Briana zaczęła klarować się wi- ry bez trudu” – wspomina ten co próbował powiedzieć za po- jąc dotychczasowe muzyczne
zja mojej przyszłości i tego co dzień Gil. Pierwsze spotkanie średnictwem dźwięków. Gdy dziedzictwo na krawędź przebędę robić”. Ich nieznajomość w jednej z sal prób Uniwersy- pracowali nad Free Will zapytał paści. Od upadku w czeluść za-

w znajomość przemienił Victor tetu Lincoln stanowi kwintesen- czym jest wolność, w jaki spo- pomnienia ratuje stary znajomy,
Brown (wokalista, członek pierw- cję współpracy obu muzyków. sób ją postrzega i co naprawdę Gil. Najpierw w 1998 roku pro-

szego Midnight Bandu) uznając, W szczytowym okresie działal- oznacza. „Gil był genialny w tym ponuje udział w trasie koncer-

że tych dwóch młodych, uta- ności duetu przypadającym na jak potrafił podchwycić uczucia towej odbywającej się w Afryce
lentowanych studentów litera- lata 1970-76. proces tworzenia a następnie rozwinąć wątek przy Południowej, by kilka lat później,

tury nie może opuścić murów wyglądał podobnie: Gil pisał tek- użyciu własnych słów tworząc zaprosić do udziału w regularuczelni bez wspólnych wspo- sty, Brian dostarczał muzykę.
mnień o sobie. W samą porę,

coś niesamowitego”. Podob- nych koncertach. Mają nawet
ną umiejętnością cechował się nagrać wspólnie płytę. To co nie

Victor. Jako pierwszy obietnicę „NIGDY NIE BYŁBYM W STANIE Brian względem muzyki pisanej udaje się w tandemie, Brian re-

życia według schematu odrzucił ROZWINĄĆ SIĘ WŁAŚCIWIE GDYBY przez Gila. Proste szkice, zary- alizuje w pojedynkę. Nowy wiek
Gil oddając się pracy nad dru- NIE BRIAN (…) NIE MIAŁEM PO- sy kompozycji ulegały aranża- przywitał solowym albumem

gą książką The Nigger Factory, JĘCIA O AKORDACH, PODSTA- cyjnej metamorfozie zyskując zatytułowanym Gotta Play.
Brian dołączył później - razem WACH NA JAKICH ZBUDOWA- nową, złożoną oraz rozciągnię- Wśród zaproszonych gości Gil
pracowali nad Free Will, ostatnią NY JEST UTWÓR, WIĘC POMOC tą w czasie orkiestrację. „Brian Scott-Heron i Roy Ayers. Autor
płytą sygnowaną wyłącznie na- BRIANA BYŁA NIEODZOWNA”
zwiskiem autora „The Revolution
Will Not Be Televised”.

dał mi możliwości jakich więk- „Everybody Loves the Sunshi-

szość wokalistów nie otrzymu- ne” wywarł szczególny wpływ

– wyznał w jednym z wywiadów. je”. Możliwości przerodziły się na brzmienie płyty, gdyż Got-

Gil był poetą obdarzo- To nie jedyny obszar aktywności w umiejętności i pewność sie- ta Play przypomina najlepsze

nym głosem, lecz nie był profe- Stickmana wpływający na for- bie. Pomiędzy autorami Winter albumy Ubiquity z lat siedem-

sjonalnym muzykiem. Do cza- mowanie artystycznej dojrzało- In America doszło do próby sił. dziesiątych. Można ocenić ten
su, gdy poznał Briana. Grał na ści pana Scotta-Herona. Tek- Ten pierwszy uznał, że potrafi album w kategorii tego co już

pianinie od siódmego roku ży- sty pisał Gil, rzadko Brian, co to co ten drugi i że potrafi zro- było, a zaprzestano praktyko-

cia, czytał nuty, a mimo to mie- nie oznacza, że nie miał wpływu bić to lepiej. Stickman ponow- wać. Pan Jackson prezentu-

wał problemy z poprawnym na tę sferę. „Spędziliśmy dużo nie stał się Brianem po wydaniu je swój kunszt kompozytorski
wykonaniem utworu. Kompo- czasu na rozmowach o życiu, w 1980 roku ostatniej płyty sy- w soul-jazzowym wydaniu, pełnował melodie, tworzył proste o tym jak to jest być młodym gnowanej jako duet Gil Scott- nym niuansów, obsesyjnej predźwiękowe struktury bez rozle- czarnym mężczyzną, na temat -Heron & Brian Jackson.
głej wiedzy na temat aranżacji. dorastania, o miłości, rozma-

cyzji prowadzącej do kontrolo-

Lata osiemdziesiąte wanej gry acz niepozbawionej

Tego dnia, gdy zaczęli ze sobą wialiśmy o wszystkim i to sły- w twórczości Briana Jackso- swobody piórka unoszącego

rozmawiać po raz pierwszy, Gil chać w naszej muzyce”- po la- na to zaskakujący zwrot w kie- się na wietrze. Za wyjątkowy

mierzył się z „God Bless the tach wspomni Brian Jackson. runku mainstreamowego R&B. moment na płycie należy uznać
Child”. Zresztą bezskutecznie, Rozmowy, setki inspirujących Krótkotrwała współpraca z Kool spotkanie po latach starych

bowiem kompozycja z reper- rozmów, nie wystarczały Gilowi. and the Gang, Phyllis Hyman, znajomych. Utwór „Parallen

tuaru Billie Holiday nie chcia- Zadawał więc Stickowi kolejne, Georgem Bensonem, Roy’em Lean” to nic innego jak „Home
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Is Where the Hatred Is” z od- w wieku 62 lat. Stickman nie świata nowym pokoleniom. rozszerzając pasmo częstotliwróconymi rolami: Gil dokonu- uczestniczył w ceremonii po- Rewolucja krąży wokół spraw wości o niemal każdą szerokość

je introdukcji, jego podstarzały grzebowej. Pożegnał się z nim minionych i niczym duch na- geograficzną. Ewolucja oplecio-

baryton brzmi dostojnie, a mimo wspominanego magicznego wiedza znane za życia miejsca na komunikacyjnymi przewoto zdradza on oznaki postępują- wieczoru w klubie SOB’s.
cego starzenia przyspieszone-

lokując w nich szczątki daw- dami biegnie po internetowych

Rewolucja Gila Scott- nych uczuć. Natomiast ewolu- łączach, przybiera kształt w klik-

go przez nadużywanie cracku. -Herona żyje życiem pozagro- cja Briana Jacksona to ciągły nięciach „lubię to” czy „share,

W tym nagraniu gwiazda Gila bowym, nie pisze nowych tek- sygnał „on air” nadawany do przy jednoczesnym tu i teraz od

gaśnie. Natomiast Brian roz- stów, nie formułuje nowych nowego millennium który z nie- Montreux po Monterey. Ewolukwita; to on śpiewa partie do opinii, nie tłumaczy nowego wielką mocą zwiększa zakres, cja jest transmitowana.
tej pory zarezerwowane dla au-

tora tekstu, to on również odpowiada za nową aranżację.

„Parallen Lean” z 2000 roku to

ostatni nagrany wspólnie utwór.
Do pożegnalnego spotkania do-

chodzi w 2007 roku w nowojorskim klubie SOB’s w przerwie

występu Gila Scotta-Herona
i Amnesia Express. “Nie zapo-

wiedziałem się, pomiędzy setami zszedłem schodami i uściskałem zespół i przywitałem się

z nim. Gdy druga część występu miała właśnie się rozpocząć,

uściskałem go i powiedziałem

do widzenia i że go kocham. Za-

cząłem wychodzić a wtedy Larry McDonald zablokował drzwi.

Chcieli żebym zagrał. Odpowie-

działem że nie po to tu przy-

szedłem. Chciałem po prostu
oddać im szacunek. Larry nie

przestawał blokować drzwi, za-

groził, że jeśli chcę wyjść to tyl-

ko przez niego. Usiadłem spo-

kojnie i powiedziałem << Larry,

przed chwilą powiedzieli Ci że
musisz być na scenie za pięć
minut. Poczekam. >> Gil prawie
tarzał się ze śmiechu”. Gil Scott-

-Heron zmarł 27 maja 2011 roku

Brian Jackson, 18 grudnia 2005, Harlem
fot. Monique Delatour
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Spóźnione
pożegnanie:
Gil Scott-Heron
Album Nothing
New definitywnie
zamyka
dyskografię
autora
„The Bottle”

Trzy lata temu odszedł skich studiach Clinton Recor- wać rewolucji, zdobyły się na

Gil Scott-Heron. Jego nagła ding. Wydany na początku roku gest i poinformowały o stracie
śmierć przerwała, trwający rok, 2010 piętnasty album w karie- kolejnej pięknej duszy. Gil Scott-

wielki comeback hucznie cele- rze zatytułowany I’m New Here -Heron odszedł bez pożegnania
browany w Europie. Pierwszy sprawił, że Gil Scott-Heron na 27 maja 2011 roku.
raz w karierze odwiedził miej- chwilę przesłał być postacią,

Z uczuciem pustki nie

sca spoza koncertowego kano- o której mówi się w czasie prze- poradziła sobie książka-wsponu Starego Kontynentu. O mały szłym. Wiadomość o jego na- mnienie The Last Holiday wyda-

włos nie przyjechał do Polski, głej śmierci poruszyła internet. na w niecały rok po śmierci. Na
o której wspomniał trzydzie- Facebook i twitter kipiały od nic zdały się wspomniane interści lat wcześniej na płycie Re- żałobnych wpisów, natomiast netowe mikstejpy upamiętniaflections w utworze „Morning mixcloud i soundcloud od hoł- jące twórczość artysty, reedyThoughts”.

dów-mikstejpów zmontowa- cje najważniejszych albumów

Szansę powrotu na sce- nych przez didżejów z całego i singli z lat siedemdziesiątych

nę ofiarował Richard Russell, świata. Nawet tradycyjne me- czy ciekawy acz drażniący pro-

inicjator spotkań w nowojor- dia, które nie miały transmito- jekt Jamiego XX z remiksami
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pod nazwą We’re New Here.
Nieważne z jaką zawziętością

didżeje, producenci, wydaw-

cy i autorzy książek próbowa-

li wypełnić tę pustkę - wciąż
brakowało ostatniego słowa.
Jego słowa.

Sześć miesięcy po

śmierci, Richard Russell przypomniał sobie o niewydanym
albumie, roboczej wersji I’m

New Here. Wykonawcą repertuaru był oczywiście Gil Scott-Heron, który za namową wła-

ściciela XL Recordings zgodził
się wykonać utwory z własnego

katalogu po spartańsku, czyli na

głos i fortepian. Selekcja należy do samego autora, wybór

padł na mniej znane nagrania,
w tym „Better Days Ahead”,

„Alien (Hold On To Your Dreams)” czy „The Other Side”.

W sumie dziewięć utworów oficjalny nakład liczył znacznie I TYM SPOSOBEM, W 2014 ROKU,

z dziewięciu różnych płyt za- mniej. Trzy egzemplarze opa- ŻYJĄCY 62 LATA GIL SCOTT-

rejestrowanych w odmiennych trzone materiałem ilustracyj- -HERON POWRÓCIŁ DO ASCEstanach inspiracji. Najstarsze nym trafiły w ręce najstarszego TYCZNEJ FORMY, ZNANEJ

zreinterpretowane nagranie po- syna zmarłego artysty, Rumala Z PIERWSZEJ PŁYTY SMALL
chodzi z 1971 roku, z płyty Pie- Rackley’a, przyjaciółki i człon- TALK AT 125TH AND LENOX.
ces Of A Man. Ostatnie, z opu- kini zespołu Kim Jordan oraz

blikowanego dwadzieścia lat prowadzącej domowe sprawy
wcześniej albumu Spirits.

Jego głos, szorstki jak

autora Winter In America, pani w 1970 roku, przypominał o blu-

Premiera Nothing New Mimi. Według Richarda Russel- esowych korzeniach artysty,

została ustalona na dzień ob- la, który przygotował te trzy wy- a umieszczone pomiędzy utwo-

chodów święta niezależnych jątkowe tłoczenia to mógł być rami muzycznymi krótkie wyposklepów płytowych Record Sto- koniec, gdyż album nigdy nie wiedzi autora, zbliżają Nothing

re Day 2014. Wydany w limito- miał zostać opublikowany. In- New do spoken-wordowej konwanym nakładzie trzech tysię- nego zdania był pan Rackley. wencji. Do początku, do pierw-

cy egzemplarzy album, tego Uznał, że ostatnie dzieło jego szego punktu na kole artystycz-

dnia był jednym z najbardziej ojca powinno trafić tam, gdzie nego życia, które właśnie dzięki

pożądanych tytułów w swoim każdy jego wcześniejszy album tej płycie osiągnęło pełny kształt.
gatunku, jednak pierwszy, nie- – do ludzi.

Muzyka soul
i jazz odegrały
znaczącą rolę
w sukcesie ruchu
na rzecz praw
obywatelskich.
Przesłanie
zawarte
w tekstach
rhythm and
bluesowych
utworów męskich
grup wokalnych
trafiało do
masowej
świadomości za
pośrednictwem
radia i telewizji.
Do grona
najznakomitszych
realizatorów
tej idei należeli
założyciele
Philadelphia
International
Kenneth Gamble
i Leon Huff.
W dziale “There’s
a message
in the music”
inspirowanym
podejściem
właścicieli
wytwórni z Miasta
braterskiej
miłości
prezentujemy
artystów, których
muzyczna
twórczość daje
asumpt do
głębszej refleksji

STRONA 29
PHONO
LATO 2013 – ZIMA 2014/15

There’s a message in the music. Rahsaan Roland Kirk

There’s
a message
in the music
Rozpoczynamy od mu- momentów w życiu każdego rej nie słyszy nikt inny, a nawet

zyka, który przez artystyczną człowieka.
część życia komunikował się

jeśli słyszy to nic z niej nie rozu-

Wersja studyjna „Bri- mie i irytuje się, gdy Ty przestę-

za pomocą dźwięków trzech ght Moments” została wydana pujesz z nogi na nogę i radośnie
saksofonów. Utwór „Bright Mo- w nowej, wypolerowanej aranżacji podskakujesz, ponieważ to wła-

ments” zarejestrowano po raz pięć lat później na płycie Kirkatron. śnie radosne momenty, których
pierwszy w czerwcu 1973 roku Tekst do piosenki z 1977 roku na- nigdy nie będą z Tobą dzielić, bo

w San Francisco w klubie Key- pisał Todd Barkan, lecz przesłanie nigdy nie zrozumieją Twojej rastone Korner. Kompozycja po- utworu pozostało niezmienione. dości z muzyki!
wstała miesiąc wcześniej, tuż po

Polskie tłumaczenie

zakończonym koncercie w ra- do tekstu „Bright Moments”

Bright Moments is like . . . eating your last pork chop in Lon-

mach wydarzenia Jazz Work- z 1973 roku przygotował Mi-

don, England, because you ain’t gonna get no more . . . cooked from

instrumenty, gdy natchniony

all sharing the same ice cream dish. And you get mad when she gets

shop. Zespół właśnie pakował chał Matysiak.

Bright Moments jest ni-

Rahsaan Roland Kirk skompo- czym ostatni kęs steka w Lon-

nował utwór. Potrzebował na dynie. Bright Moments jest
to niespełna trzydziestu minut. niczym jedzenie lodów z ukoNagranie, o którym chaną osobą, a ty wariujesz kie-

mowa należy do grona naj- dy to jej przypada ostatni gryz,
popularniejszych w dysko- wiec tulisz ja do siebie i walczysz
grafii saksofonisty. Status zo- o swoje. Bright Moments jest dla

home. Bright Moments is like being with your favorite love and you’re
the last drop. And you have to take her in your arms and get it the other

way. Bright Moments. That’s too heavy for most of you all because

you all don’t know about that kind of love. The love you all have been
taught about is the love in those magazines. And I am fortunate that
I didn’t have to look at magazines. Bright Moments.

Bright Moments is like seeing something that you ain’t ever

stał osiągnięty nie tylko dzięki większości z was zbyt skompli-

seen in your life and you don’t have to see it but you know how it lo-

nym samego nagrania. Wersję nie zrozumieć tego rodzaju miło-

heard, and if they heard it they wouldn’t even recognize that they he-

wysokim walorom artystycz- kowane, bo nie jesteście w stakoncertową „Bright Moments”, ści. Miłość, której was nauczono

wydaną przez Atlantic Re- jest miłością książkową. Mam
cords w drugiej połowie 1973 szczęście, że nigdy nie musiaroku, poprzedza melorecyta- łem tego doświadczyć. Bright

cja w wykonaniu pana Kirka Moments jest jak ujrzenie cze-

będąca porywającym wywo- goś po raz pierwszy i świadodem na granicy poezji i impro- mość, że to właśnie „to”. Bright

wizacji dotyczącym radosnych Moments jest jak muzyka, któ-

oks. Bright Moments is like hearing some music that ain’t nobody else

ard it because they been hearing it all their life but they nutted on it,
so when you hear it and you start popping your feet and jumping up

and down they get mad because you’re enjoying yourself but those
are bright moments that they can’t share with you because they don’t

know even how to go about listening to what you’re listening to and

when you try to tell them about it they don’t know a damn thing about what you’re talking about!
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PHONO
cast

Baaba oraz najnowsza
Adrian Magrys:
Seria podcastów wykonanych
pozycja w katalogu, album
The Beat Goes On
Chi Chi Bogów.
techniką analogową przy udzialanquidityrecords.com
le płyt winylowych, dwóch gramo- (PHONOcast 9)
Najbardziej jazz-funkofonów i miksera przetworzona na
wy miks w krótkiej historii seJoteff:
sygnał cyfrowy w celu propagorii PHONOcast, który można
wania kultury winylowej w interne- spróbować streścić w następu- Pathless Tracks
jący sposób: Rahsaan Roland
(PHONOcast 8)
cie. Każdy epizod jest sygnowaKirk spotyka Gila Scotta-Herona i Novi Singers pod przewodJoteff wyciągnął na
ny przez inną osobę. Zaproszeni
nictwem kwartetu Aleksandra światło dzienne kilka genialnych
goście prezentują osobistą selek- Mazura. Zawroty głowy od tych czarnych płyt, których tytułów
cję nagrań oraz indywidualne po- oraz innych niesamowitych po- nawet nie jesteśmy w stanie
wykonanych przez Ad- wymienić. Selekcja naszego
dejście do sztuki obsługi gramo- łączeń
riana gwarantowane.
gościa jest owiana tajemnicą,
gdyż – za jego sugestią – nie
fonów. W tym numerze z radością
Adrian Magrys. Kolekcjoner
prezentujemy listy utworów. Do
i wielki pasjonat winyli.
prezentujemy znakomite PHONOPaństwa przyjemności niech
Promotor i DJ grający
należy odgadywanie tytułów
casty autorstwa Adriana Magrysa,
wyłącznie z analogowych
utworów składających się na
płyt. W 2009 wraz
Joteffa oraz Sonusa.
Pathless Tracks.
z przyjacielem założył

http://mixcloud.com/PHONOcast

Lanquidity Records. Od tego

Joteff. A właściwie Jacek

czasu pod szyldem wytworni

Furtak, promotor, kolekcjoner

ukazały się następujące

płyt, DJ. Od lat związany

pozycje: Speakers Corner

ze sceną muzyczną,

Quartet, Contemporary

współzałożyciel cenionego

Noise Quintet, Mitch & Mitch,

labela Sound by Sound.
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Swoje didżejskie sety grywał

na antenie RadioJAZZ.

m.in. na największych

FM. Realizował autorskie

belgijskich festiwalach, jak

cykle didżejskie Analog

i w najmniejszych klubach

Hummus (muzyka tradycyjna

Wrocławia. Tym razem,

i etniczna) oraz Eufonia (różne

specjalnie na zaproszenie

odmiany muzyki klubowej).

magazynu PHONO nagrał

Współpracował z Teatrem

set oparty na płytach

„Nic pewnego”, Centrum

winylowych, które co jakiś

Kultury Piaseczno, a także

czas przewijają się w jego

z kolektywem Uratujmy

domowej selekcji.

Afrobeat w Warszawie.

soundbysound.com

Obecnie mieszka w Glasgow,
gdzie prowadzi internetowy
sklep z winylami Almost Blue

Sonus:
Terra Musica
(PHONOcast 7)

Records.

przez godzinę i 30 minut posłu-

PEWNOŚĆ-SIEBIE-

Jedyna taka okazja by

chać dźwięków pochodzących
z Angoli, Malawi, Iranu, Indone-

zji oraz wielu innych miejsc na
Ziemi. Blisko dwadzieścia nagrań zarejestrowanych na wi-

nylowych płytach w latach 70.
i 80. przez podróżników, muzykologów, etnografów. Trud-

no opisać rozpiętość użytego

materiału muzycznego. Usłyszą
Państwo ceremonię ku czci powracających pielgrzymów, mo-

dlitwy odprawiane przez Sefardyjczyków o poranku w szabat,

a nawet muzykę rozrywkową
z repertuaru Gambuh.

Sonus. Za gramofonami
od 1996 roku. Absolwent
Red Bull Music Academy
w Dublinie. Autor piątkowej
audycji Analogia Jazzu

Wywiad dla RBMA:
redbull.pl/cs/Satellite/
pl_PL/Article/SONUSAKADEMIA-DAŁA-MI021243339272238#
mixcloud.com/djsonus
fb.com/deejay.sonus
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Rozmowy
analogowe
Adrian
Magrys
Kolekcjoner i wielki pasjonat winyli.
Promotor i DJ grający wyłącznie
z analogowych płyt. W 2009 wraz
z przyjacielem założył Lanquidity
Records. Od tego czasu pod szyldem
wytwórni ukazały się następujące
pozycje: Speakers Corner Quartet,
Contemporary Noise Quintet, Mitch
& Mitch, Baaba oraz najnowsza
pozycja w katalogu, album Chi-Chi
Bogów.
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Dlaczego wydajesz

fię zbieram, ale jest duża roz- wytwórni to hołd dla

muzykę na winylu?

Jak najbardziej myślę

bieżność między nimi. Wielu Sun Ra? A może miałeś

o wydawaniu reedycji, nawet

natem i fanem tego nośnika, dyczne albumy dla wytwórni, inspirowane jazzowymi

zawsze w tego typu wytwór-

Jestem wielkim pasjo- muzyków nagrywało spora- inne, alternatywne nazwy

sam kolekcjonuję winyle od lat, z którymi na co dzień nie byli albumami, które również
więc jak tylko pojawił się po- związani – te albumy zazwyczaj brałeś pod uwagę?
mysł założenia wytwórni pły- są najbardziej ciekawe, ponie-

już nad czymś pracuję, ale jak
niach rozchodzi się o pieniądze

oraz o formalności prawne, li-

Nie będę ukrywał, iż cencje etc. Wymienione labe-

towej, to nie było innej możli- waż artyści mieli większą swo- Sun Ra jest dla mnie wielką in- le są w reedycjach najlepszymi

wości jak tłoczenie winyli. Dla bodę i mogli sobie pozwolić na spiracją. Nazwa wytworni jest na świecie i mają do tego zamnie cały czas jest to najlep- ciut więcej. Strasznie trudno w jakimś sensie hołdem dla nie- trudnionych ludzi, którzy zajszy nośnik do wydawania mu- jest wybrać ulubione płyty, to go. Było kilka innych nazw do mują się prawami autorskimi,

zyki z wielu względów, takich zmienia się z czasem, ale na wyboru, oczywiście inspirowa- licencjami i innymi papierkowy-

chociażby jak jakość dźwięku pewno do moich płyt wszech nych jazzowymi albumami, lecz mi sprawami. Poza tym siedzą
czy szata graficzna płyty. Po- czasów mogę zaliczyć: Sun Ra ostatecznie padło na Lanquidi- w tym od lat i mają wyrobione

wiedzmy, że mam bardzo dużą Lanquidity, Krzysztofa Komedy ty i muszę powiedzieć, iż był kontakty, wiedzą co i jak zrosłabość do wosku.

Astigmatic, Fugazi Repeater.

Ile płyt liczy Twoja

Jaki system katalogowania zdradzić. Zapraszam wszyst- ję i zobaczymy co przyniesie

kolekcja?

Nigdy dokładnie nie li-

stosujesz?

to w jakimś sensie przypadek, bić, a mi jest trochę trudniej to
więcej szczegółów nie mogę ogarnąć - ale się nie poddakich zainteresowanych do za- przyszłość. Bardzo chciałbym

Kataloguję płyty w sys- poznania się z naszą wytwórnią. wydać coś z polskiej muzyki

czyłem ile mam płyt – wydaje temie, który jest znany tylko

z 60–70 lat, jest kilka bardzo

Podejrzewam, że mam w ko- dził mnie znajomy i gdy zoba- płytach można mówić

łów, są też interesujące archi-

mi się, że szkoda na to czasu. mnie. Któregoś dnia odwie- Czy po sześciu wydanych
lekcji ponad kilka tysięcy winyli. czył ile mam płyt, zapytał jak o wydawniczym

Przez lata zmieniał się mój gust znajduję tę, której chcę posłu- profilu Lanquidity?
muzyczny – więc także zmie- chać. Odpowiedziałem mu że

Od samego początku

fajnych zapomnianych tytu-

wa z nigdy wcześniej niepublikowanymi nagraniami.

niały się i płyty. Obecnie naj- wiem, gdzie jaka płyta leży na mieliśmy ustaloną deklarację NA MARGINESIE MÓWIĄC, JEwięcej kupuję jazzu i wszyst- półce. Nie uwierzył mi i chciał zasad jako wytwórnia. Wyda- STEM WIELKIM FANEM TEGO CO

kiego co jest w jakiś sposób to sprawdzić. Odwróciłem się jemy muzykę, którą kochamy, ROBI GERARD (JAZZMAN) ORAZ
z nim spokrewnione.

plecami do regału z płytami, uważamy za godną uwagi oraz STUART BAKER (SOUL JAZZ).

Zbierasz dyskografie

płytę i powiedział mi tytuł, po Jeśli przejrzysz nasze wyda- NAJLEPSZE SKŁADANKI JAKIE

ulubionych wykonawców
czy stawiasz na
wytwórnie?

on wyciągnął na „chybił trafił” wydania - tak jest do dzisiaj. SOUL JAZZ RECORDS ROBIĄ
czym wsadził w to samo miej- ne albumy, to są one od siebie KIEDYKOLWIEK SŁUCHAŁEM.
sce. Za każdym razem wy- bardzo rożne muzycznie, ale

ciągałem wybraną przez nie- wydaliśmy je ponieważ uwa- Wspomniany przez Ciebie

Zaczynałem od tanich go płytę za pierwszym razem żamy, iż jest to muzyka warta Gerald z Jazzman Records

reedycji, a obecnie staram się – system działa.

pokazania szerszemu gronu.

prowadzi audycję na

tłoczenia – jak to się mówi: Wymieniłeś Lanquidity

Nie myślałeś o wydawaniu

następnie jako podcast

nia. Mam kliku wykonawców wszech czasów. Nazwa

np. Jazzmann czy

zdobyć oryginalne pierwsze

apetyt rośnie w miarę jedze- jako jedną z Twoich płyt
i wytwórni, których dyskogra- prowadzonej przez Ciebie

reedycji jak robią to

Soul Jazz Records?

antenie NTS Radio, która
ląduje w internecie. Oprócz
tego funkcjonuje strona
www wytwórni oraz
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m.in. Facebook, Twitter,

- oczywiście tylko z winyli. Pra- Grając na imprezach

Lanquidity wygląda

nie zostało zapomniane.

Mixcloud. Jak w przypadku cujemy na to, aby Lanquidity z pewnością spotkałeś się
internetowa aktywność?

Po pierwsze, nie ma co Co skłoniło Cię do

nas porównywać do Jazzman. wydania Chi Chi?
To dużo większa wytwórnia,

z dużą ilością requestów.
Jaki był najdziwniejszy?

Nasz najdziwniejszy re-

Jest to bardzo dobry quest był na imprezie Funky/

która jest od lat w grze i mają materiał i ciekawy zespół, więc Soul, gdy jedna z dziewczyn
wyrobione kontakty, metody czemu nie? Zapraszam wszyst- przyszła i poprosiła o jakikolpromocyjne i co najważniej- kich do sprawdzenia tego wy- wiek utwór Rammsteina, a gdy
sze środki na promocję. Jako dawnictwa, które oprócz cie- odpowiedziałem że nie mam,

mała, niezależna wytwórnia kawego limitowanego wydania powiedziała mi, że nie jestem

staramy się promować w Inter- zawiera kawał bardzo dobrej prawdziwym diżejem i wyszła
necie jak tylko można - mamy muzyki, którą jest dość trudno ze znajomymi z imprezy…
profil na Facebooku, gdzie po- zaszufladkować, a sam zespół

jawiają się najświeższe newsy nazywa ten styl Happy Impro. Na zakończenie naszej

z życia Lanquidity, na naszym Album miksował Wojtek Sobu- rozmowy, co sądzisz na

Mixcluodzie są mixy nagrane ra, a mastering zrobił Marcin Ci- temat cyfrowego grania?
przez nas, a jeśli jakaś rozgło- chy - znane osoby na polskiej

Nigdy nie używałem

śnia radiowa będzie zaintere- muzycznej scenie, zresztą kilku cyfrowego sprzętu do grania,

sowana abyśmy prowadzili na Bogów może być kojarzonych nawet nie wiem jak się go objej antenie audycje, będę bar- z innymi polskimi bandami.
dzo zaszczycony!

W maju minęły trzy lata
od poprzedniej płyty
z logo wytwórni. Co

spowodowało tak długą

przerwę w wydawniczej
działalności?

Wyczytałem, że

występujesz w klubach

jako kolektyw Landquidity

sługuje, więc wychodzi iż je-

stem „analogowym didżejem”
i obawiam się, że tak już zostanie do końca.

DJ’s. Gdzie można
Was posłuchać?

Gramy jako Lanquidity

Dj imprezy w Londynie i do ja-

Wytwórnię prowadzę kiegoś czasu mieliśmy swoją

razem z przyjacielem, obydwaj regularną imprezę w północmamy swoje prywatne życie, nej części miasta, obecnie prapracę, a wytwórnię robimy po cujemy nad czymś nowym.

godzinach. Z tych i wielu in- Oprócz tego, wielokrotnie bynych względów musieliśmy ją liśmy zapraszani na rożnego

zawiesić na jakiś czas, ale to rodzaju imprezy, dzięki czemu
nie oznacza, że nic nie robi- udało nam się pojawić na sceliśmy. Cały czas staramy się nie razem z min.: Jean-Claude

działać, wyrabiamy kontak- Thompsonem (If Music), Nety, szukamy nowych zespo- al’em (Sound of Universe), Pink
łów, gramy też sety didżejskie Freud, czy Fiszem.

lanquidityrecords.com
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fot. the Pics Captor
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Pod koniec 2007 roku nowojorskie
media nagłośniły sprawę Davida
Schnittera, ex-członka the Jazz
Messengers zamieszkałego
w Manhattan Plaza. Po trzydziestu
latach wielogodzinnych prób,
saksofonista otrzymał od
administracji budynku zakaz
muzykowania pod groźbą eksmisji
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Manhattan Plaza

fot. John W. Cahill/CTBUH

STRONA 38
PHONO
LATO 2013 – ZIMA 2014/15

Output

Kompleks mieszkanio- skomplikowane zasady ko- sali oraz czas przeznaczony na

wy Manhattan Plaza mieści się rzystania z tych pomieszczeń, dojazd. Jednakże mogą powo-

przy West 43rd Street. Do pu- autor czterech solowych albu- dować sytuacje podobne do
blicznego użytku oddany został mów dla Muse Records urzą- opisanej. W jaki sposób mu-

w latach 70. XX wieku. Budy- dził salę prób we własnym zyk jazzowy może uniknąć kon-

nek zawiera 1 689 lokali w 70 mieszkaniu. Przez trzy deka- fliktu z sąsiadami wie najlepiej
procentach przeznaczonych dy nikt nie uskarżał się na ha- Sonny Rollins, który znalazł się

dla artystów różnych profe- łas dobiegający zza drzwi pana w podobnym położeniu co Dasji (m.in. muzycy, pisarze, ak- Schnittera. Aż do październi- vid Schnitter.
torzy). Pozostałe 30 procent
przestrzeni przysługuje oso-

bom bez wymienionych talentów. Manhattan Plaza gościł

wybitnych jazzowych muzy-

ków (Charlesa Mingusa, Dextera Gordona), inspirował filmow-

ców (postać Cosmo Kramera
Charles Mingus
fot. Tom Marcello

Sonny Rollins
fot. AP

David Schnitter
fot. Javier Marina

z sitcomu Seinfeld była wzorowana na komiku Kennym Kra-

merze – sąsiedzie Larry’ego Da-

vida, współtwórcy serialu). Co
ciekawe, na początku aktor-

skiej kariery, funkcję pracow-

nika ochrony budynku krót- ka 2007 roku. Trudno zrozu-

ko pełnił Samuel L. Jackson, mieć motywację rozżalonych

natomiast za barem pobliskiej sąsiadów ponieważ większość
West Bank Cafe pracował Bru- swoich albumów saksofonista
ce Willis.

nagrał w przyjemnej smooth-

W 1959 roku pan Rol-

Sytuacja pana Schnit- -jazzowej konwencji nieroze- lins stwierdził, że nie jest wy-

tera, zawodowego tenorzysty, rwalnie związanej z czasem, starczająco dobrym saksowydaje się kuriozalna, bowiem w którym tworzył.
w umowie najmu mieszkania

fonistą i po dwunastu latach

Dla jazzmanów pró- sukcesów w branży wycofał

widnieje zapis zezwalający mu- by przeprowadzane na ogół się z życia publicznego, prze-

zykowi zabronionych przez ad- w miejscu zamieszkania sta- stał nagrywać płyty, zaniechał
ministrację czynności do go- nowią istotny element życia występów przed publicznością

dzin wieczornych. Lokatorzy scenicznego. Są również wy- lecz nie zaprzestał prób. Ten
Manhattan Plaza dysponują godne, gdyż oszczędzają pie- okres w twórczości znany jako

484 salami prób, jednak przez niądze potrzebne na wynajęcie „bridge period” najlepiej przed-

STRONA 39
PHONO
LATO 2013 – ZIMA 2014/15

Output

stawi sam zainteresowany:

dając z góry na rzekę Hudson br. skończy 85 lat. Metryka uro- gotowania zdały się jednak na

„Na przełomie lat 50. dmuchał ile sił w płucach w ust- dzenia sytuuje go w gronie naj- nic, gdyż treningi odbywają się

i 60. moja żona Lucille i ja mie- nik saksofonu wydając pełne starszych aktywnych muzyków w salonie. Na szczęście nikt

liśmy małe mieszkanie przy fantazji dźwięki. Przepływają- jazzowych. Pomimo sceniczne- z sąsiadów nie składa skarg
Grand Street. Wspominam ten ce pod mostem statki odpo- go animuszu, wydaje się wręcz i zażaleń, być może lubią zaczas miło. Miałem wielu zna- wiadały donośnym dźwiękiem niemożliwością powtórzyć wy- sypiać przy muzyce Sonny’ejomych w dodatku zostałem ryczącej syreny. Williamsburg czyn samodzielnie. Nie pozwa- go Rollinsa, słuchanej nie z płyt,
przyjęty przez mieszkańców Bridge stał się kawałkiem raju la na to sędziwy wiek muzyka, lecz zza ściany.
dzielnicy z otwartymi ramio- na ziemi, po której stąpał na- który niedawno został zmuszonami. Musiałem ćwiczyć więc tchniony Sonny Rollins.
rozpocząłem treningi w domu,

ny sprzedać farmę w odosob-

Sławną w annałach jaz- nionym Germantown i prze-

lecz szybko zacząłem odczu- zu historię wykorzystała firma prowadzić się na drugą stronę
wać winę. Jestem osobą wraż- Pioneer w spocie reklamowym miasta - do spokojnego Woliwą i wiedziałem, że sąsiedzi z 1977 roku. Minutowa rekla- odstock. Życie na farmie dla

potrzebują spokoju. Tym bar- ma przestawia ubarwioną wer- pana Rollinsa stało się ciężadziej, że naprzeciw mieszka- sję williamsburskich zdarzeń: rem, szczególnie po śmierci

ła kobieta w ciąży. Pewnego Pan Rollins ubrany w piasko- małżonki. Od 2004 roku miesz-

dnia szedłem Delancey Stre- wy płaszcz, tego samego ko- kał tam sam wielokrotnie do-

et, całkiem niedaleko od miej- loru czapkę, każdej nocy przez znając fizycznego dyskomfortu
sca zamieszkania, gdy ujrzałem kilka miesięcy szlifuje swój ton. jaki potrafi starszej osobie spra-

schody prowadzące na most. W tej romantycznej scenerii je- wić dom wybudowany grubo
Nigdy wcześniej tam nie by- dynym słuchaczem okazują się ponad 100 lat temu. W Woodłem. Postanowiłem zobaczyć być migocące nad głową teno- stock nie ma schodów, z któjak jest u góry. Ujrzałem ogrom- rzysty gwiazdy. I gdy czas jest rych może spaść a wiosną oraz

ną przestrzeń bez żywej duszy właściwy, Sonny wraca do życia zimą szczelne ściany budynku
wokoło. Powiedziałem sobie: to jakie wiódł wcześniej. „Mosto- nie spowodują przeziębienia.
będzie doskonałe miejsce ćwi- wy epizod” wieńczy płyta The

Próby „kolosa sakso-

czeń. Mogę grać na saksofonie Bridge. Album ukazał się na- fonu” już nie zabierają całegłośno jak chcę. Tu nikomu nie kładem sub-labelu RCA Victor go dnia, trwają zaledwie trzy
będę przeszkadzać.”

w 1962 roku i stanowi jeden godziny. W trosce o komfort

Pan Rollins spędzał na z kilku kamieni milowych w ka- współmieszkańców jedna z sy-

moście całe sezony grając po rierze saksofonisty. Dziś Sonny pialń na piętrze została zaadap-

osiem, dwanaście, szesnaście Rollins jest żyjącą legendą na towana na salę prób. Ściany
godzin dziennie. Zimą, gdy po ręce, której możni tego świata wyciszono tak by dźwięk sakkilku godzinach wytężonych składają laury wdzięczności.
prób tęgi mróz dawał się we

sofonu nie przerywał snu sąsia-

Miał niespełna trzydzie- dów, bowiem pan Rollins ćwi-

znaki, muzyk sięgał po roz- ści lat, gdy wdrapał się na most czy wieczorami, czasem nawet
grzewający koniak. Spoglą- po raz pierwszy. We wrześniu po północy. Te wszystkie przy-

