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nie i odmiennie ni! zazwyczaj, kiedy 
widownia w"#cza si$ w za%piewy, 
chce si$ to us"ysze& jeszcze raz. Tak 
zreszt#, jak i reszt$ p"yty.

Norman Darwen  
(t"um. Danuta Matysik)

MALAYA BLUE
Still

Blue Heart

O tym, !e Malaya Blue to wscho-
dz#ca gwiazda brytyjskiej sceny 
oko"obluesowej niech %wiadczy 
fakt, !e tytu"owy utwór albumu 
„Still” napisa" dla niej wieloletni 
basista Roberta Craya – Richard 
Cousins. Jego partii s"ucha si$  
z przyjemno%ci#, ale show kradnie 
wokalistka o soulowych inklina-
cjach. Co oczywiste, album z za"o-
!enia ma podkre%la& jej walory, ale 
cz$%& instrumentaln# potraktowano 
z absolutnym profesjonalizmem, 
powierzaj#c produkcj$ Denniso-
wi Walkerowi (B.B. King, Bettye  
LaVette, Robert Cray). W konse-
kwencji otrzymujemy zgrabny kr#-
!ek, który raczej nie wychodzi poza 
bezpieczne ramy popu "#czonego 
z soulowo-jazzowymi smaczkami. 
Warunki wokalne Malayi pozwalaj# 
jej za%piewa& zarówno niezwykle 
delikatnie (Love of Your Life) jak  
i z pazurem i seksapilem (Kiss My 
Troubles Away), cho& na „Still” zde-
cydowanie cz$%ciej daje pozna& si$ 
z melancholijnej strony.

Rafa" Marczak

ANDRES ROOTS
Mississippi to 
Loch Lomond

Roots.Art

Co "#czy Delt$ Mississippi i naj-
wi$ksze szkockie jezioro Loch  
Lomond? Wydawa& by si$ mog"o, !e 
to dwie oddalone od siebie krainy. 
Jednak Esto'czyk Andres Roots 
mia" okazj$ koncertowa& w obu tych 
odleg"ych zak#tkach %wiata. Oma-
wiany album to zapis jego wyst$pów 
na dwóch festiwalach w Clarksdale 
w"a%nie w Mississippi oraz w En-
dla Jazzklubi w rodzinnej Estonii  
i Memorial Hall w Szkocji, nieopo-
dal wspomnianego jeziora. Andres 
gra swoje archaicznie brzmi#ce  
bluesy oraz kilka tradycyjnych 
tematów pos"uguj#c si$ gitar#  
rezofoniczn#. Znakomite brzmienie 
instrumentu, wirtuozeria, %wietnie 
podane tematy i wielka muzykal-
no%& to atuty artysty. Mimo !e jest 
to muzyka w stu procentach instru-
mentalna, nie ma tutaj miejsca na 
nud$, bo brawurowe wykonanie 
zosta"o docenione przez czujn# pu-
bliczno%&. Jest w tym duch %cie!ki 
d(wi$kowej autorstwa Ry’a Coodera 
napisanej do )lmu „Paris Texas”. To 
bli(niacza stylistyka. Polecam.

Robert Lenert

ANDRES ROOTS
Tartu Lockdown

Roots.Art

Kolejny album wydany w bie!#-
cym roku przez Andresa Rootsa, 

to zapis trzydniowej domowej sesji 
nagraniowej. Jak wspomina sam 
autor, przymusowe zamkniecie we 
w"asnym domu zaowocowa"o stwo-
rzeniem trzynastu autorskich tema-
tów, na bazie których ten niezwykle 
sprawny gitarzysta znakomicie 
improwizuje. Co ró!ni omawiany 
album od koncertowego? Obok 
rezofonicznej gitary pojawia si$  
i cigar box oraz to, !e instrumenty s#  
cz$%ciej podpi$te do pr#du. Wy-
d(wi$k artystyczny ca"o%ci jest 
zbli!ony do tego z koncertu. Mimo 
braku reakcji publiczno%ci emocjo-
nalno%& wykona' ma identyczn# 
si"$. Nie ma te! rzewno%ci spowodo-
wanej przymusow# izolacj#. Jest ra-
czej znakomita zabawa d(wi$kiem. 
Nagrywanie pe"nowymiarowych 
albumów z muzyk# instrumentaln# 
wykonywan# na jednym instrumen-
cie, to nie lada wyzwanie. Andres 
Roots sprosta" mu jak ma"o kto. Pro-
sz$ zwróci& baczn# uwag$ na tego 
gitarzyst$. To artysta nietuzinkowy.

Robert Lenert

THE STONE GAS BAND
Up All Night

Stone Gas Band

Zespó" pod nazw# The Stone Gas 
Band by" legend# w regionie Delty 
Mississippi ju! pod koniec lat 80. 
ubieg"ego wieku. Prowadzi" go wo-
kalista i harmonijkarz Arthenice 
„Gas Man” Jones. Lider zmar" w 2013 
roku, a kapela reaktywowa"a si$  
i nagra"a mini-album „Up All Night”. 
Od pierwszego nagrania Annie Mae 
czu&, !e to zespó", którego !ywio-
"em s# koncerty. Muzyka ma walor 
zabawy i spe"nia funkcje taneczne. 
Najlepszy z siedmiu utworów to 
blues Stormed Through The Door. 
Sekstet nie sili si$ na przemy%lne 
aran!acje utworów, za to liczy si$ 
szczery przekaz. Na krótkie solówki 
pozwalaj# sobie gitarzysta, harmo-
nijkarz i klawiszowiec. Ten ostatni 
(Howard Stovall) u!ywa instru-
mentu o staro%wieckim brzmieniu, 
co dodaje muzyce specy)cznego 
kolorytu. W zalewie podrasowanych 
i wyprodukowanych p"yt z bluesem, 
muzyka na tym kr#!ku ma cech$ od-
%wie!aj#c#. Zespó" gra, by sprawi& 
s"uchaczowi przyjemno%&.

Ryszard Gloger

KIRSTEN THIEN
Two Sides

Screen Door Records

*eby porzuci& karier$ w wielkim 
biznesie na rzecz bluesa, trzeba 
naprawd$ by& jego oddanym fanem  
i czu& go ca"ym sob#. Tak jak  
Kirsten Thien, która b$d#c  
absolwentk# Georgetown Business 
School, postanowi"a, !e jednak to 
blues jest tym, co chce w !yciu robi&. 
I konsekwentnie pod#!a t# %cie!k#, 
wydaj#c ju! pi#ty solowy album.

Od pierwszych sekund nie ma 
czasu na nud$. Shoulda Been to 
mocne otwarcie – rocker co si$ 
zowie, doprawiony brzmieniem  
akustycznej gitary slide. Potem jest 
troch$ spokojniej, ale szybko wra-

camy na szlaki bluesowe za spraw# 
A!er I Le! Home. To utwór inspiro-
wany autobiogra)# Buddy’ego Guya. 
Prosty, ale bardzo poruszaj#cy blues. 
Dalej s# motywy bodidley’owskie, 
blues-rockowe a nawet latynoskie.  
I zanim si$ na dobre rozsmakujemy 
w muzyce Kirsten Thien, okazuje si$, 
!e to ju! koniec. Osiem utworów, za-
ledwie 33 minuty muzyki – p"yta po-
zostawia troch$ uczucia niedosytu.

Pawe" Cybulski

VILÉM SPILKA 
QUARTET

+ekání na Toma
Indies Happy Trails

Nak"adem pr$!nej o)cyny wydaw-
niczej Indies Happy Trail konse-
kwentnie promuj#cej nietuzinkow#, 
niekomercyjn# sztuk$ muzyczn# 
ukaza" si$ w"a%nie album „+ekani na 
Toma”. Vilém Spilka Quartet to jazzo-
wa grupa poruszaj#ca si$ w %wiecie 
d(wi$ków zbli!onym do estetyki, 
jak# od lat serwuje nam niemiecki 
ECM. Kwartet w sk"adzie Vilém  
Spilka – gitara, Radek Zapadlo – 
saksofon sopranowy, Vlastimil 
Trllo – kontrabas i Martin Kleibl  
– perkusja, to niezwykle zgrana 
czwórka muzyków. Znakomite autor-
skie tematy Spilki, %wietne impro-
wizacje i pomys"owe aran!acje nie 
pozostawiaj# cienia w#tpliwo%ci: to 
modern jazz na najwy!szym %wiato-
wym poziomie. W grze lidera s"ycha& 
zarówno wp"ywy Billa Frisella jak 
i Scotta Hendersona. Zreszt# jedna 
z kompozycji umieszczonych na 
p"ycie nosi wymowny tytu" Jaromír 
Henderson. Pi$kne brzmienie ca"o%ci 
i niestronienie od eksperymentów 
wci#ga w muzyczn# opowie%&.  
Wybitny album.

Robert Lenert

PATRIK JANSSON 
BAND

IV
Sneaky Foot Records

To nie przypadek, !e p"yty z „IV” 
w tytule, pretenduj# do miejsca na 
podium. Wystarczy przywo"a& dys-
kogra)$ Led Zeppelin czy Foreigner. 
Szwedzka grupa gitarzysty Patrika 
Janssona tak!e nawi#zuje do tego 
ostatni# produkcj#. Lider skom-
ponowa" i z dba"o%ci# o szczegó"y 
zaaran!owa" zestaw utworów, które 
maj# wszystkie niezb$dne walory 
muzyki wysokiej jako%ci. W dziewi$-
ciu nagraniach na p"ycie dominuje 
melodyka, zgrabne podawanie te-
matów w rozbudowanej harmonii, 
a ca"o%& wype"niaj# wywa!one im-
prowizacje instrumentalne. Jansson 
twardo trzyma si$ fundamentów 
bluesa, które plastycznie modeluje, 
raz dorzucaj#c elementy rocka lub 
otwieraj#c przestrze' dla rozwi#za' 
czysto jazzowych. Solowe popisy 
gitary równowa!# tak samo zgrabne 
partie klawiszowca Larsa Erikssona. 
W grze ca"ej kapeli dominuje luz  
a zarazem precyzja. Jansson dobrze 
%piewa. ,atwo si$ w t$ p"yt$ wkr$ci&, 
bo emanuje g"$bok# si"#. 

Ryszard Gloger


