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David Virelles
Gnosis
ECM 2017

Muzyka:  ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Kubański pianista David Virelles to 
postać dobrze znana na jazzowej scenie. 
Od kilku lat gra z Tomaszem Stańką. 
Zarejestrował z nim dla ECM-u dwie 
płyty: „Wisława” w 2012 i „December 
Avenue” w 2016. Nagrał także trzy au-
torskie wydawnictwa w tej samej firmie. 
Najnowsze – „Gnosis” – jest najbardziej 
skomplikowane formalnie i rozbudowa-
ne personalnie.

Lider, obsługujący oprócz fortepia-
nu także kubańską marimbulę (idiofon 
szarpany, brzmiący nieco jak kalimba), 
ma za plecami sporą grupę perkusjoni-
stów, wokalistów, miniansambl klasycz-
ny (dwie wiolonczele, altówka, klarnety, 
flety), jazzowego kontrabasistę oraz wi-
sienkę na tym torcie – wokalistę i per-
kusjonistę, guru afrokubańskiego kultu 
santerii – Romana Diaza.

„Gnosis” zawiera muzykę bardzo trud-
ną do zaklasyfikowania. Znajdziemy tu 
swobodną improwizację, szczególnie 
obecną w grze Virellesa. Jego partie ota-
cza jednak niepokojąca atmosfera sza-
mańskiego rytuału, z pokrzykiwaniami 
w lukumi (karaibska odmiana języka 
joruba) i stukaniem w perkusjonalia. 
Obraz dodatkowo komplikują klasyczne 
aranżacje, przywodzące na myśl utwory 
Strawińskiego czy Bartoka.

Płyta to niełatwa w odbiorze; raczej do 
wielokrotnego rozgryzania, śledzenia jej 
składowych i poddawania się specyficz-
nej atmosferze. Niewątpliwie oryginalna 
i intrygująca, tylko… czy ktoś ma dziś 
tyle czasu i chęci, by dawać jej kolejne  
szanse?   n

Marek Romański

Quercus
Nightfall
June Tabor / Iain Ballamy / Huw Warren
ECM 2017
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„Nightfall” to druga płyta Quercusa 
dla ECM-u. Znalazły się na niej tematy 
brytyjskiego folku, song Boba Dylana, 
standard jazzowy, hit z musicalu Bernstei- 
na oraz dwie kompozycje członków tria 
– pianisty Huwa Warrena i saksofonisty 
Iaina Ballamy’ego.

Wszystkie utwory wykonywane są  
w wolnych tempach i mają podobny, bal-
ladowy klimat. Ich forma jest mało uroz-
maicona – rzadko wychodzi poza „piosen-
kowy” schemat, zaś w muzycznej narracji 
próżno szukać ciekawie rozplanowanej 
dramaturgii z napięciami czy punktami 
zwrotnymi. Zdarzają się numery, które 
artyści odgrywają zwrotka po zwrotce, 
nie wprowadzając prawie żadnych mody-
fikacji. Grzechem głównym tego projektu 
jest monotonia. Pewną odmianę przyno-
szą tematy instrumentalne, wykonywane 
przez Warrena i Ballamy’ego w duecie, ale 
to trochę za mało, by przełamać statyczny 
charakter całości.

Bohaterką pierwszego planu pozostaje 
June Tabor. Niestety, jej niewielki poten-
cjał wokalny (skromna skala głosu, mało 
zróżnicowany poziom ekspresji i dyna-
miki, brak jazzowego feelingu) oraz dość 
beznamiętny sposób interpretacji nie 
były w stanie mnie porwać. Zastanawia 
ograniczona rola pianisty, skądinąd inte-
resującego, która sprowadza się do pro-
stego akompaniowania solistce. Bardziej 
przekonująco wypadł Ballamy – przy-
mglony, aksamitny sound jego tenoru 
wnosi do nagrań szczyptę klimatycznego 
 jazzu.   n

Bogdan Chmura

Mag Balay
No Borders
SVStine 2016
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Znakomity debiut Mag Balay, młodej 
polskiej wokalistki, pianistki, kompozy-
torki, aranżerki i autorki tekstów. „No 
Borders”, co sugeruje tytuł, nie jest albu-
mem utrzymanym w zdefiniowanej styli-
styce. Jazz, pop, elektronika i ethnic zosta-
ły tu bezkolizyjnie połączone w atrakcyjną 
całość.

Słuchając płyty, od razu zwróciłem 
uwagę na wysoki poziom kompozycji. 
Ich twórcą jest muzyk jazzowy i pianista 
zespołu Balay Michał Wierba. W reper-
tuarze znalazły się również tematy wo-
kalistki, Tomasza Borucha (grającego tu 
na gitarze) oraz „Afro Blue” Santamarii 
Ramona. 

Najbardziej kunsztownym utworem jest 
„Silver Rain” Wierby. Sporo się tu dzieje 
na poziomie formy, harmonii, metrum  
i agogiki. To zarazem najbardziej jazzowy 
kawałek płyty, z wbijającą w fotel solów-
ką pianisty. Polecam również klimatyczny 
„Girl Trapped In A Pearl” oraz „Mavrę”  
o parametrach hitu. W „Breathing” i ty-
tułowym „No Borders” Balay wprowadza 
więcej elektroniki, rozluźnia formę, eks-
ponuje przestrzeń i bogactwo kolorów.

Urozmaicony repertuar umożliwił wo-
kalistce prezentację wszystkich jej walo-
rów: szerokiej skali głosu, świetnej tech-
niki i zróżnicowanej ekspresji – od szeptu 
po rozległe wokalizy o etnicznych korze-
niach.

Posłuchajcie koniecznie!   n

Bogdan Chmura


