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Niepozorna ok!adka sprawia, "e wielu przejdzie obok tej p!yty oboj#tnie. Du"y b!$d. 
Czar tego nagrania pojawia si# w chwili, gdy z g!o%ników pop!yn$ pierwsze d&wi#ki. 
M!odzi polscy muzycy udowadniaj$, "e mog$ z powodzeniem konkurowa'  
z rówie%nikami nagrywaj$cymi dla najwi#kszych %wiatowych wytwórni. Hiszpa(ski  
i w!oski repertuar graj$ z pasj$, klas$ i fantastyczn$ energi$, zdoln$ ogrza' du"e miasto 
nawet w siarczyste mrozy. Bliski plan nagrania i naturalne, czyste brzmienie dodaj$  
tej p!ycie kameralno%ci i smaku. Mo"na jej s!ucha' w niesko(czono%'!

Motion Trio

Chopin
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Motion Trio nie gra Chopina na akordeonach. Ten zespó! odkrywa kompozytora  
na nowo. Pokazuje, jak wielki potencja! drzemie w mazurkach i preludiach oraz  
jak wielkie bogactwo brzmieniowe mo"e z siebie wydoby' guzikowy instrument d#ty. 
Wszystko to dzi#ki znakomitym aran"acjom Janusza Wojnarowicza. 
Audio)lskie, pozbawione elektronicznych dodatków nagranie tylko zwi#ksza  
warto%' tej p!yty. W%ród wielu chopinowskich projektów roku jubileuszowego  
ten zas!uguje na najwi#ksze uznanie.
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Handel: 

Arie italiane per basso
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M!ody, jak na bas-barytona, w!oski %piewak Ildebrando  
D’Arcangelo zarejestrowa! swoist$ antologi# basowych arii  
z oper i oratoriów z ró"nych okresów twórczo%ci Haendla.  
Trudno%ci techniczne i rozpi#to%' skal zapisanych w partyturach 
je"$ w!osy na g!owie, ale D’Arcangelo wyszed! z tej próby  
triumfalnie. Wszystkie nuty wykona! pe!nym g!osem  
– perfekcyjnie, efektownie i wzruszaj$co. Towarzyszy mu  
znakomity zespó! instrumentów dawnych.

Flute o’clock. 

20th century  
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Odkrywczy, ambitny, trudny i konsekwentnie zrealizowany 
projekt. Album zawiera muzyk# wspó!czesn$ na duet *etowy 
bez towarzyszenia innych instrumentów. M!ode polskie *ecistki 
wykonuj$ utwory o fascynuj$cej fakturze, skomponowane  
przez twórców z rozmaitych kr#gów kulturowych – Europy,  
Japonii i Ameryki Po!udniowej. Brawurowa interpretacja,  
wysoki poziom merytoryczny i gra)czny edycji p!ytowej.

Levity
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Znakomita p!yta polskiego tria Levity. Podwójny album  
zawiera autorskie, dalekie od orygina!u wersje 24 preludiów 
Fryderyka Chopina. Propozycja zespo!u to zdecydowanie naj-
odwa"niejsza, najbardziej bezkompromisowa fuzja klasyki  
i nowoczesnego jazzu ostatnich lat. Zaskakuje inwencj$,  
energi$ i %wie"o%ci$, a wspó!czesny j#zyk pe!en odniesie(  
do najnowszych trendów i brzmie( jest w stanie przyci$gn$' fa-
nów o zró"nicowanych upodobaniach. Wa"n$ rol# w nagraniach 
odegra! awangardowy tr#bacz z Japonii – Toshinori Kondo.  
Na uwag# zas!uguje te" bardzo dobry mastering  
– ca!o%' brzmi po prostu wzorcowo.

Tomek Grochot Quintet

My Stories
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Muzyka utrzymana w stylistyce nowoczesnego jazzu  
akustycznego, lecz zdecydowanie odchodzi od utartych  
schematów. Grochot prezentuje si# tu nie tylko jako  
%wietny perkusista, ale te" wytrawny kompozytor i aran"er.  
Do wysokiego poziomu albumu przyczyni!a si# równie"  
wyborna gra muzyków, m.in. ameryka(skiego tr#bacza  
Eddiego Hendersona oraz saksofonisty Adama Piero(czyka. 
Cho' podobnych p!yt powsta!o w minionym roku sporo,  
„My Stories” to najciekawsza propozycja w swojej kategorii.
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Charles Lloyd Quartet

Mirror
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Wielki lider na czele zespo!u z!o"onego  
z wybitnych jazzmanów. Zespo!u, który  

gra ju" ze sob$ wystarczaj$co d!ugo, by reagowa' w sposób niemal telepatyczny. Do tego  
dochodzi charyzmatyczna osobowo%' szefa i jego niepowtarzalny, aksamitny ton saksofonu.  
Spokojny, pewny siebie jazz. Tak grali najwi#ksi mistrzowie tej muzyki w jej z!otych latach.  
Z ka"dego d&wi#ku emanuje m$dro%', do%wiadczenie i charyzma. +adne eksperymenty  
nie s$ tu do niczego potrzebne. Ci muzycy wiedz$, co i jak chc$ osi$gn$'. Po prostu  
Charles Lloyd Quartet. 

Charlie Haden Quartet West

Sophisticated Ladies
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Stylowa p!yta dla mi!o%ników z!otych lat  
Hollywood, szalonych czasów %wietno%ci  

jazzowej wokalistyki, nieco w duchu retro. Taki projekt !atwo móg! wpa%' w pu!apk#  
sztuczno%ci, przes!odzenia i sztampy. Charlie Haden i jego Quartet West to jednak  

muzycy z poczuciem smaku. Doskonale wiedz$, "e pewnych granic nie wolno przekracza'.  
Niebezpiecze(stwo nudy oddala tak"e grono zaproszonych wokalistek – od Cassandry  
Wilson, Nory Jones i Diany Krall, po Renée Fleming. Ciep!a p!yta na mro&ne zimowe  
wieczory – rozgrzewa lepiej od kominka i szklanki grzanego wina.

Katrine Madsen

Simple Life
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Niemal w ca!o%ci autorski program utalentowanej jazzowej wokalistki. Muzyka p!ynie 
spokojnie, delikatnie, niczym woda w krystalicznie czystej rzece. P!yta jest melancholij-
na, lekka, a przy tym wci$gaj$ca. Z ka"dym ods!uchem coraz bardziej docenia si# g!os 
Katrine Madsen oraz pomys!y aran"acyjne Joakima Mildera. Pozycja obowi$zkowa dla 
mi!o%ników kobiecego %piewania w improwizowanej oprawie.
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Corinne Bailey Rae

The Sea
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Album jest balsamem dla uszu. To zas!uga nie tylko  
wokalno-instrumentalnego talentu wykonawczyni,  
ale przede wszystkim wyj$tkowych piosenek. Nie trzeba  
si# d!ugo ws!uchiwa', aby odkry' ich magi#. Przemierzamy  
bajkow$ krain#, pe!n$ aran"acyjnych niespodzianek  
i wci$gaj$cych melodii. Do tego perfekcyjne wspó!brzmienie 
wokalu z podk!adem i mamy jedn$ z najlepszych p!yt  
ubieg!ego roku.

The Black Crowes

Croweology
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Grupa ,e Black Crowes z okazji 20-lecia ukazania si#  
debiutanckiej p!yty nagra!a jeszcze raz swoje  
najpopularniejsze piosenki w wersjach akustycznych.  
Zabieg nie nowy, ale tym razem przyniós! wyj$tkowo  
atrakcyjny efekt. To tak, jakby wybra' najlepsze wokale  
z repertuaru kwartetu Crosby, Stills, Nash and Young,  
doda' troch# gitarowej energii w stylu „Exile On Main Street”, 
a na koniec wszystko okrasi' sentymentalizmem  
Vana Morrisona. Rewelacja!

Jónsi

Go

(0,�5HFRUGV�����

'\VWU\EXFMD��(0,�0XVLF�3ROVND

5HFHQ]MD��+)0���������

Debiutuj$c jako artysta solowy, Jónsi udowodni!,  
"e nie potrzebuje kolegów z Sigur Rós, by stworzy' %wietny, 
iskrz$cy si# postrockowymi barwami album. P!yta „Go”  
raz kipi energi$ i pogodno%ci$, kiedy indziej urzeka  
melancholijnymi frazami. Nie sposób pomyli'  
charakterystycznego stylu wokalisty ani nie chwali'  
konsekwencji, z któr$ tworzy ciekaw$ formalnie muzyk#.  
Brawo.
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Band of Joy
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Uznawany od dekad za jednego z najlepszych  
wokalistów muzyki rockowej Plant przyzwyczai! nas  
do swoich %wietnych p!yt solowych. Nie inaczej jest  
z „Band of Joy”. Czy to w tradycyjnym bluesie,  
rock’n’rollowej piosence, folkowej balladzie  
czy nowoczesnym brzmieniu niezapomniany  
frontman Led Zeppelin po prostu  
czaruje d&wi#kiem.
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